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Ref.: MF 
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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang 

i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område og lov om regioner og nedlæggelse af 

amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens 

Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske 

afdelinger). 

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 21. december 2016 sendt udkast til for-

slag til Lov om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i høring. 

Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at kommentere lovforslaget og 

har følgende kommentarer hertil. 

 

Flere og flere danskere har brug for behandling på grund af en psykisk lidelse, 

men det afspejles ikke i de midler der er afsat til området. I både regioner og 

kommuner oplever borgere og medarbejdere, at der ikke er tilstrækkeligt med 

ressourcer til at løfte opgaven på psykiatriområdet forsvarligt. I de værst tænkeli-

ge tilfælde betyder de manglende ressourcer, at man som medarbejder på et 

kommunalt botilbud eller en psykiatrisk afdeling kan komme til at stå i en farlig 

situation med en udadreagerende borger. De situationer kan i langt overvejende 

grad undgåes, hvis man har: En forsvarlig normering, fagligt dygtige medarbejde-

re og ordentlige fysiske rammer.  

 

Ergoterapeutforeningen synes, at der er positivt med fokus på området fra politisk 

hold, men vurderer, at etableringen af de 150 nye pladser på specialiserede soci-

alpsykiatriske afdelinger ikke vil kunne løse de store problemer, psykiatrien står 

overfor. Lovforslaget indeholder dog en række gode intentioner, som Ergotera-

peutforeningen bifalder. I det efterfølgende udfoldes Ergoterapeutforeningens 

konkrete kommentarer til lovforslaget. 

 

Positivt med helhedsorienteret indsats 

Ergoterapeutforeningen ser positivt på, at der på de nye specialiserede social-

psykiatriske afdelinger skal ydes en helhedsorienteret indsats, der rummer både 

den psykiatriske behandling, misbrugsbehandlingen og en rehabiliterende be-

handling.  

 

Ergoterapeutforeningen mener, at det er vigtigt, at de psykiatriske patienter under 

indlæggelsen kan trænes i og vedligeholde et så normalt hverdagsliv som muligt. 

Patienterne bør fx få mulighed for at lave mad og varetage deres personlige hy-
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giejne; og det bør om muligt også tilstræbes, at patienterne tilknyttes en form for 

erhvervsrettet beskæftigelse. Det vil gøre patienterne bedre rustet til at klare til-

værelsen efter indlæggelsen.  

 

Samtidig finder Ergoterapeutforeningen det afgørende, at de psykiatriske patien-

ter hjælpes til at finde frem til personlige mestringsstrategier, som gør dem bedre 

i stand til at håndtere deres psykiske lidelse. Sansestimulering kan fx være en 

mestringsstrategi, som virker beroligende for mange psykiatriske patienter; derfor 

kan sansestimulering bruges til at forebygge og nedtrappe konflikter. Sansestimu-

lering kan være alt fra at benytte kugledyner til isterninger der smelter i hånden – 

fælles for tilgangene er, at fokus flyttes fra hovedet til kroppen. 

 

Nødvendigt med stærk faglighed 

For at intentionerne bag de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger kan 

indfries, skal de rette kompetencer være til stede. Ergoterapeutforeningen mener, 

at det er helt afgørende, at: 

- Fagligt velfunderet personale rekrutteres til at varetage opgaven på de nye 

specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. 

- Der bliver tale om en reel tværfaglig indsats. Patientgruppen har ud over en 

socialfaglig tilgang behov for, at der er sundhedsfagligt personale til stede 

med et indgående kendskab til psykopatologi og psykologi ved kompleks 

psykisk sygdom. 

- Medarbejderne arbejder ud fra en fælles metodisk tilgang - som fx low arrou-

sal eller safewards. 

 

Fysiske omgivelser 

Vi ved fra forskning, at de fysiske omgivelser er afgørende for, at der kan arbej-

des rehabiliterende, og for at man kan nedbringe brugen af tvang over for borge-

re med psykiske lidelser. Ergoterapeutforeningen er bekymret for, om der kan 

findes eksisterende lokaler, der kan opfylde nutidens krav til de nye specialisere-

de socialpsykiatriske afdelinger.  

 

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at medarbejderne i regionerne inddrages i 

udvælgelsen af placeringen af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. 

På den måde sikres det, at den faglige viden kan kvalificere beslutningerne om 

placeringen af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. 

 

Tvang 

Ergoterapeutforeningen er bekymret for, om borgernes retsstilling bliver forværret 

på de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Ergoterapeutforeningen 

har særligt hæftet sig ved: 

- At det er bekymrende, at patienter ved tvangsindlæggelse kan risikere at 

skulle vente 30 dage, før der foretages en revurdering af indlæggelsen (jf. 

§42 e. stk. 1). 

- At afdelingsledelsen på de nye socialpsykiatriske afdelinger tildeles en stor 

magt i forhold til udøvelsen af tvang på afdelingerne. Dette er særligt bekym-

rende, fordi der i Regeringens overvejelser om etableringen af de nye afde-

linger står, at der ikke vil være en fast psykiater tilknyttet afdelingen (Be-

mærkninger til lovforslaget 3.1.2. s, 27). 

- At der i lovteksten er tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen som visiterende 

myndighed kan sidde en lægelig vurdering om, at borger ikke bør indlægges, 

overhørig (jf. § 42 b). 
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- At det af lovforslaget ikke fremgår, hvad der vil ske med en patients bolig un-

der en tvangsindlæggelse. Hvis der er tale om en tvangsindlæggelse, bør 

borgerens bolig opretholdes, mens borgeren er indlagt. 

- At der i tilfældet med indlæggelsen af denne type patienter kan være tvivl om, 

hvornår der reelt er tale om frivillig behandling. Ergoterapeutforeningen er 

bl.a. bekymret for, om der defacto bliver tale om, at patienterne tvinges til at 

indgå i misbrugsbehandling. 

 

Evaluering 

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 de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger efter tre år. 

Evalueringen bør forholde sig til, om formålet med at etablere de nye socialpsyki-

atriske afdelinger rent faktisk bliver indfriet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Tina Nør Langager 

Formand for Ergoterapeutforeningen 


