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Høringssvar vedr. Vejledning om anvendelse af tvang i psykiatrien og Vejledning om registrering af tvang i psykiatrien
KL har modtaget udkast til "Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i
psykiatrien" samt "Vejledning om registrering af tvang m.v." i høring.
KL har enkelte bemærkninger til vejledningen om anvendelse af tvang i
psykiatrien.
Vejledningens personkreds
Det kan med fordel præciseres, om den samlede vejledning er gældende
for såvel mindreårige som voksen, eller om der er afsnit, som alene gælder voksne, herunder fx afsnittet om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
Såfremt den samlede vejledning skal gælde for mindreårige, kan det med
fordel skrives indledningsvis i vejledningen eller som minimum præciseres i afsnit 8 om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, at vejledningen også her er gældende for børn og unge, som modtager støtte efter
servicelovens kapitel IV om børn og unge.
Tidlig inddragelse af sociale tilbud i udarbejdelse af behandlingsplan
I afsnit 3 om behandlingsplaner anføres det, at den sundhedsperson, der
har ansvar for udfærdigelsen af behandlingsplanen, er ansvarlig for at
sikre, at relevante fagpersoner involveres i udarbejdelsen af planen. Det
kan her med fordel fremhæves, at der bør ske tidlig inddragelse af de sociale tilbud, dvs, allerede ifm. udarbejdelse af behandlingsplanen. Ofte
har borgeren allerede kontakt til det kommunale fagprofessionelle, som
kan bidrage med relevant viden og historik under forudsætning af borgerens samtykke. Derudover vil et tidligt etableret samarbejde også sikre en
lettere overgang til den kommunale sektor, når borgeren udskrives.
Vedr. udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
I afsnit om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner står der, at de sociale tilbud skal inddrages i planlægning af udskrivelsen så tidligt som muligt. Det kan i den forbindelse med fordel skrives frem, at det er vigtigt, at
kommunen varsles om indlæggelsen og den kommende udskrivning så
snart det er muligt, da det fremmer muligheden for at indgå i et konstruktivt samarbejde om udarbejdelsen af udskrivningsaftalen eller koordinationsplanen.
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For så vidt angår vejledning om registrering af tvang i psykiatrien har KL
ingen bemærkninger.
Der tages forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser af udkast til
vejledninger. KL forbeholder sig desuden ret til at komme med supplerende bemærkninger efter politisk behandling af udkast til vejledninger.
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