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Høringssvar til vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psyki-
atrien og Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien 

 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kom-
mune har med interesse læst udkastet til vejledning om anvendelse af tvang 
m.v. i psykiatrien og Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien. 

 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ser positivt på 

tiltag med fokus på at inddrage borgere, for eksempel ved udarbejdelse af 

forhåndstilkendegivelser og gennemførelse af eftersamtaler. At lytte til og 

anerkende borgerens oplevelse og perspektiv kan bidrage til dialog og redu-

cere misforståelse og deraf mulige tvangsforanstaltninger.  

 
I afsnit 7 på side 8 om eftersamtaler præsenteres to formål, herunder som 
det ene; ”at samtalen skal medvirke til at give patienten en større forståelse 
for årsagen til, at det i situationen blev vurderet nødvendigt at anvende 
tvang”. Denne formulering af formålet kan give indtryk af, at borger skal 
overbevises om personalets rette vurdering og håndtering af situationen. 
Først senere beskrives, at eftersamtalen også har ”til formål at bidrage til at 
øge patienttilfredsheden”; og at man ved eftersamtalen ønsker at spørge til 
patientens oplevelse af situationen, og hvordan tvang eventuelt kunne være 
undgået i den konkrete situation. Sidstnævnte giver et helt andet billede af 
vigtigheden af at undersøge og inddrage borgers perspektiv. Inddragelse af 
borgerperspektivet må gerne indskærpes yderligere. Det giver oplevelse af 
at blive hørt og dermed mere mulighed for dialog. 
 
Hvis der også afholdes eftersamtale ved tvangsindlæggelser, kan det over-
vejes at invitere en repræsentant fra borgerens eventuelle sociale tilbud, 
eksempelvis botilbud og bostøtte. 

 
Der kan i vejledningen også præciseres alternativer til tvangsforanstaltnin-
ger, herunder diverse metoder og interventioner som for eksempel fysiotera-
pi overfor urolige og forpinte patienter. 

 
Det er bekymrende, at der kan findes tvangsfikseringer over flere dage. Her-
under også at jo længere tid det har stået på, jo sjældnere efterprøves for-
anstaltningen af ekstern speciallæge. Jo længere tid, jo sværere kan det 
være at få øje på og finde alternative veje. Tilmed er det stadig den ansvarli-
ge overlæges vurdering, der er afgørende, selvom ekstern speciallæge ikke 
er enig. 

 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer det posi-
tivt, at det i forhold til udskrivningsaftaler og koordinationsplaner præciseres, 
at der er tale om et samarbejde mellem patient, region og kommune, samt at 
tilbuddene i udskrivningsaftalen fastlægges ved fælles konference. Tilsva-
rende ser Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse positivt 
på intentionen om, at ambulant psykiatri, opsøgende psykiatriteam og socia-
le tilbud med kendskab til patienten skal inddrages i planlægning af udskri-
velsen så tidligt som muligt. Det opleves dog ikke altid muligt eller forsøgt i 
praksis. 
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Det fremgår af side 11 i fjerde linje at ”Udskrivningsaft-
alen/koordinationsplanen skal indgås med patientens medvirken”. Det er 
uklart, hvad der menes med ”patientens medvirken”, da det tidligere i teksten 
fremgår, at der udarbejdes en koordinationsplan, hvis patienten ikke vil 
medvirke til indgåelse af en udskrivningsaftale.    
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