
 

Sundhedsstyrelsen  
 

Høring over Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psyki-
atrien og Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien og vejledning 
om registrering af tvang m.v. i psykiatrien. Vi har udarbejdet hørings-
svaret i samarbejde med Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejer-
sker.  
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Sygeplejeråd bakker op om vejledningerne, som er præcise og 
grundige.  
 
Dansk Sygeplejeråd mener dog, at vejledningen bør opfordre til, at 
man lokalt drøfter betydningen af ”kortvarigt” i forbindelse med fast-
holdelse, så man er enige om rammerne, når den tidspidsede situa-
tion opstår.  
 
Specifikke bemærkninger  
 
Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien 
 
6. Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse (s. 7-8) 
Dansk Sygeplejeråd mener, at fastholdelser med fordel kan opdeles i 
to forskellige former i afsnit 6: 

- Fastholdelse som selvstændig tvangsforanstaltning (inkl. over-
førsel) 

- Fastholdelse i forbindelse med andet tvangsindgreb 
 
Dansk Sygeplejeråd mener desuden, at afsnittet mangler en nær-
mere beskrivelse af begrebet fastholdelse, så personalet og patienten 
ved, hvad der er indbefattet i begrebet. Den eksisterende viden om 
fastholdelse bør inddrages.  
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Side 2 af 2 

Samtidig bør teksten omkring forhåndstilkendegivelser skærpes, da 
der i beslutningen om fysisk fastholdelse bør udvises stor respekt for 
patienternes forhåndstilkendegivelser.  
 
7. Eftersamtaler (s. 9) 
Dansk Sygeplejeråd mener, at patienterne i eftersamtalerne skal 
spørges om, hvorvidt de oplever, at deres forhåndstilkendegivelser 
bliver respekteret, f.eks. i forbindelse med en fysisk fastholdelse. 
 
11. Klageadgang (s. 16) 
Det fremgår, at klager skal afgøres inden 7 hverdage efter klagens 
modtagelse. Dansk Sygeplejeråd mener, at det er lang tid at vente på 
en afgørelse, da der kan ske øget brug af andre tvangsforanstaltnin-
ger i ventetiden (Ødegaard Nilsen1). 
 
 
Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien 
Dansk Sygeplejeråd har ingen bemærkninger til denne.  
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1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039488.2019.1709220 
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