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Taastrup, den 24. februar 2017 
Sag 17-2016-00880 – Dok. 303045/tk_dh 

 

Svar på 2. høring om udkast til lovforslag om nye specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger 

 

DH takker for muligheden for at afgive høringssvar til det reviderede udkast til lovforslag.  

 

DH’s samlede vurdering er, at det nye udkast trods forbedringer er problematisk på en 

række punkter. Vi mener stadig, at tvangselementet ikke burde være der, og at de reelle 

problemer, lovforslaget omhandler, burde løses inden for de eksisterende rammer.  

 

Vi henviser til vores oprindelige høringssvar og til det høringssvar, som SIND har afgivet til 

det nye udkast.  

 

Vi er fortsat bekymrede for, om forslaget holder sig inden for rammerne af grundloven og 

internationale konventioner.  

 

DH anerkender, at det nye udkast indeholder nogle af de præciseringer og forbedringer, DH 

efterlyste i vores høringssvar. Det drejer sig bl.a. om:  

 

 At det skal være et formål, at patienten skal får det bedre af opholdet.  

 

 At visitation ikke kan ske, hvis speciallægen i psykiatri har vurderet, at kriteriet om 

svær psykisk lidelse ikke er opfyldt.  

 

 At der skal være tale om aktuel lægefaglig vurdering af patientens tilstand.  

 

 At der er sket nogle præciseringer af afdelingsledelsen kompetence, 

uddannelsesmæssige baggrund mv.  

 



 

 

 At også patienter med bistandsværge får beskikket en patientrådgiver.  

 

Der er i det nye udkast ikke foretaget ændringer i gennemgangen af forholdet til FN’s 

Handicapkonvention. Heller ikke selv om gennemgangen efter DH’s mening indeholder en 

fejlagtig argumentation. DH anbefaler fortsat, at ministeriet får foretaget en uvildig 

vurdering af forholdet til grundloven og internationale konventioner.  

 

DH mener, at kravet om, at patienten skal få det bedre, bør skærpes. Der skal være 

væsentlig sandsynlighed for bedring eller tydelig og afgørende bedring af patientens 

tilstand. Og det skal stå i lovteksten, ikke i bemærkningerne. Gerne i § 42 c om 

visitationskriterier.  

 

Det er et grundlæggende problem, at de nye afdelinger har hybrid karakter og ligger på 

grænsen mellem social- og sundhedslovgivningen. DH mener, at der trods visse afklaringer 

ift. ledelsen af afdelingen, stadig er uklarheder, der bør rettes op på.  

 

DH noterer sig, at der ikke er sket afgørende ændringer, når det drejer sig om, at patienter 

skal betale for opholdet. DH mener fortsat, at det et brud på princippet om, at det i Danmark 

er gratis for patienter at blive indlagt med henblik på behandling.  

 

DH mener fortsat, at patientrådgivere bør kunne bistå med alle former for klager, uanset 

hvem klagen skal stiles til.  

 

DH noterer sig, at udkastet som noget helt nyt indfører adgang til at anvende hunde og 

kropsscannere, både over for patienten og besøgende. Det er tænkt at gælde både på 

almindelige psykiatriske afdelinger og på de foreslåede specialiserede socialpsykiatriske 

afdelinger. I lighed med SIND finder vi det bedst at udskyde indførelsen af disse nye tiltag 

og tage dem ud af lovforslaget.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Thorkild Olesen 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For nærmere oplysninger kontakt chefkonsulent Torben Kajberg på tk@handicap.dk eller 

30 43 96 88 
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