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Høring nr. 2. - Over revideret 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 om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 

Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger). 

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 14. februar 2017 sendt et revideret 

udkast til forslag til Lov om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske 

afdelinger i høring. Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for endnu 

engang at kommentere lovforslaget og har følgende kommentarer hertil. 

 

Revideringen af lovforslaget imødekommer dele af den rejste kritik, men bærer 

præg af, at den er blevet hastet igennem. Området er så vigtigt, at der er behov 

for en gennemtænkt og gennemarbejdet løsning. Ergoterapeutforeningen 

anbefaler derfor, at lovforslaget trækkes tilbage, og at andre løsninger på 

problemerne i psykiatrien undersøges. I det arbejde bør relevante organisationer 

for brugere og fagprofessionelle inddrages. 

 

Ergoterapeutforeningen mener fortsat, at oprettelsen af de specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger er en lappeløsning. Vi ved, at psykiatrien behandler 

flere mennesker med psykiske lidelser, men at midlerne til at løfte opgaven ikke 

er fulgt med. Hvis politikerne for alvor vil gøre noget ved problemerne i 

psykiatrien, så skal der tilføres flere ressourcer til det eksisterende system i 

regioner og kommuner. Et godt sted at starte vil være at tilføre de midler, der er 

afsat til oprettelsen af de socialpsykiatriske afdelinger, til den eksisterende 

psykiatriindsats i regioner og kommuner. 

 

I det efterfølgende udfoldes Ergoterapeutforeningens konkrete kommentarer til 

revideringen af lovforslaget. Kommentarerne er kun relevante, såfremt man 

politisk, på trods af kritikken, vælger at oprette de specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger. 
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Faglighed 

Formålet med patientens ophold er som beskrevet, at patienten gennem en 

helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats skal få det bedre.  

For at intentionerne bag de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger kan 

indfries, skal de rette kompetencer være til stede.  

 

I revideringen af lovforslaget er det forsøgt, at konkretisere, hvad den faglighed 

indebærer. Ergoterapeutforeningen har hæftet sig ved følgende ændringer: 

- At speciallæger i psykiatri bliver fast tilknyttet til afdelingen. Det er positivt, 

men af formuleringen er det uklart, hvad det i praksis vil betyde. 

- At det er forsøgt at sætte flere ord på kompetencer hos de øvrige 

medarbejdere. Terapeutisk og socialfagligt personale nævnes eksplicit, men 

det er især sygeplejersker med en specialuddannelse i psykiatri der 

fremhæves, og som sættes i forbindelse med ledelsesopgaven på de nye 

afdelinger. Ergoterapeutforeningen vil gerne benytte lejligheden til at gøre 

opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at det kun er sygeplejersker der 

har mulighed for at tage en godkendt specialuddannelse i psykiatri. Det vil 

også være relevant for andre professionsbachelorer. Ergoterapeutforeningen 

modtager løbende henvendelser for medlemmer der efterspørger muligheden 

for efteruddannelse i psykiatri, men foreningen kan ikke henvise til en af 

sundhedsstyrelsen godkendt efteruddannelse. Flere ergoterapeuter har 

imidlertid taget en efteruddannelse indenfor psykiatrien, der vil kvalificere 

dem til at varetage lederstillinger i psykiatrien på lige fod med 

specialuddannede sygeplejersker. 

- At der flere steder er tilføjet, at dokumentationen udover i en journal kan 

foretages i optegnelser. Der er for nuværende kun udarbejdet en vejledning 

for sygeplejefaglige optegnelser. Der er ingen logisk forklaring på at kun en 

ud af flere sundhedsfaglige gruppe skal have en selvstændig vejledning, og 

Sundhedsstyrelsen har da også tidligere tilkendegivet, at der vil blive 

udarbejdet vejledninger for de øvrige sundhedspersoner, men dette er endnu 

ikke blevet gjort. Ergoterapeutforeningen vil gerne bruge lejligheden til at 

tilkendegive, at vi forsat gerne ser, at der bliver udarbejdet en vejledning for 

ergoterapeuters optegnelser. 

 

Tvang 

Det er positivt, at kritikken omkring brugen af tvang er blevet taget til efterretning. 

Fx finder Ergoterapeutforeningen, at det er positivt at lægens rolle ift. 

tvangsindlæggelser og det daglige ansvar på afdelingen er blevet tydeliggjort.  

 

Ergoterapeutforeningen er dog stadig bekymret for borgerens retsstilling. Fx står 

der forsat, at ”der skal ske en revurdering af patient er, der har ophold uden 

samtykke, efter senest 30 dage.” (s. 24 og lignende formulering s. 57). Det 

forekommer som meget lang tid. Det bør tydeliggøres, hvordan reglerne om 

revurdering af patienter, der har ophold uden samtykke, harmonerer med 

beskrivelsen omkring den løbende vurdering og dokumentation af om patienten 

forsat skal være indlagt (s. 57).  

 

I den nye version, er det blevet tilføjet, at man kan bruge kropsscannere og 

hunde. Udfordringen med stoffer i psykiatrien er reel, men 

Ergoterapeutforeningen er bekymrede for om de nye tiltag vil skabe unødig 

mistillid mellem patienter og medarbejdere. 
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I praksis vil det være en udfordring for patienter og medarbejdere, at der kommer 

en særskilt lovgivning for brugen af tvang der kun gælder for de specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger.  

 

Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette 

høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Tina Nør Langager 

Formand for Ergoterapeutforeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


