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Bekendtgørelser om psykiatriloven 

 

Socialpædagogernes Landsforbund har modtaget en række udkast til be-

kendtgørelser om psykiatriloven i høring fra Ministeriet for Sundhed og Fo-

rebyggelse. 

 

Høringsmaterialet omfatter følgende bekendtgørelser: 

  
 Udkast til bekendtgørelse om patientrådgivere.  

 Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for det psykiatriske pati-
ent-klagenævn.  

 Udkast til bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbin-
delse med anvendelse af tvang i psykiatrien  

 Udkast til bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af 
tvangsindlæggelser.  

 Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end 
frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger.  

 Udkast til bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt 

registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koor-

dinationsplaner på psykiatriske afdelinger.  

 

Forbundet tager til efterretning, at de nye bekendtgørelser skal ses i forlæn-

gelse af vedtagelsen af:  

 

1. Lov nr. 533 af 26. maj 2010 om ændring af psykiatriloven (tvungen 

opfølgning efter udskrivning), som er i krafttrådt den 1. oktober 2010,  

2. Lov nr. 708 af 25. juni 2010 om ændring af psykiatriloven (oppegå-

ende tvangsfiksering m.v.), som også er i krafttrådt den 1. oktober 

2010 og endelig 

3. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstat-

ningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sund-

hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og 

forskellige andre love, der træder i kraft den 1. januar 2011.  
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Til udkastet til bekendtgørelserne om patientrådgivere, om forretningsorden 

for det psykiatriske patient-klagenævn, om underretning og klagevejledning 

i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien og om fremgangsmåden 

ved gennemførelse af tvangsindlæggelser har forbundet ingen bemærknin-

ger.  

 

I forbindelse med bekendtgørelserne om anvendelse af anden tvang end fri-

hedsberøvelse på psykiatriske afdelinger og om tvangsprotokoller og opteg-

nelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler 

og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger, tager forbundet bekendt-

gørelserne til efterretning, men ønsker samtidig at fremkomme med neden-
stående bemærkninger:  

 

I forbindelse med høring om ændring af psykiatriloven vedrørende tvungen 

opfølgning efter udskrivning har forbundet tidligere i høringssvar udtrykt 

sine betænkeligheder og påpeget, at tvungen opfølgning var en helt uac-

ceptabel udvidelse af tvangsbestemmelserne. I forlængelse heraf påpegede 

forbundet, at en intensiv og varieret støtte i socialpsykiatrisk regi på frivillig 

basis og på baggrund af samtykke ville ære betydelig mere hjælpsomt for 

målgruppen. Forbundet skal understrege, at vi fortsat er af denne holdning. 

 

I forbindelse med oppegående tvangsfiksering skal vi ligeledes påpege, at vi 

finder dette som et uacceptabelt tvangstiltag i en moderne psykiatri. Samti-

dig stiller forbundet sig tvivlende overfor, om tiltaget er i overensstemmelse 

med FN’s menneskerettighedskonvention og FN’s handicapkonvention f.eks. 

jf. artikel 15: Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdi-

gende behandling eller straf. Og artikel 17: Beskyttelse af personlig integri-

tet.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Marie Sonne 

1. forbundsnæstformand 


