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Til
Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning
 
 
Psykiatrien Region Sjælland takker for det udsendte høringsmateriale, som alene har givet
anledning til et par enkelte kommentarer.
 
Udkast til ”Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien”:
Side 6, 1. afsnit  
Det anføres, at ”Den eksterne speciallæge skal være ansat på et andet afsnit eller andet sygehus
end der, hvor patienten er indlagt”. Der ønskes en formulering, der i højere grad afspejler den
nuværende organisering af psykiatrien i regionerne. Formuleringen relaterer sig formentlig til en
tid, hvor en psykiatrisk afdeling indgik på lige fod med somatiske afdelinger på et sygehus.
Alternativt kan man evt. helt udelade denne formulering, og alene anvende ledelses-
/referenceformuleringen (”… den eksterne speciallæge ikke er underordnet i forhold til den
speciallæge, der har truffet beslutning om tvangsfiksering”).
 
Side 7, 2. afsnit
Formuleringerne ”Hvis en patient er løsnet kortvarig fra bælte, som f.eks. ved toiletbesøg, skal
der ikke registreres en ny bæltefiksering”, samt ”Har patienten været løsnet i længere tid end blot
helt kortvarigt, vil der være tale om en ny bæltefiksering, såfremt en sådan påbegyndes” ønskes
præciseret eller uddybet. De anførte tidsangivelser ”kortvarigt” samt ”længere tid end blot helt
kortvarigt” kan i for høj grad åbne mulighed for fortolkning – og dermed også
fortolkningsuenighed mellem en psykiatrisk afdeling og f.eks. en klageinstans.
 
Såfremt det anførte giver anledning til opklarende spørgsmål m.v., er styrelsen velkommen til at
rette henvendelse til Psykiatrien Region Sjælland herom.
 
Venlig hilsen
Jeppe Jørgensen
 
Jeppe Jørgensen 
Ledelseskonsulent
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf.  5853 6060

 
 

Personlig e-post jjo@regionsjaelland.dk
Hjemmeside www.regionsjaelland.dk
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mailto:jjo@regionsjaelland.dk
mailto:Plan@SST.DK
mailto:brugernavn@regionsjaelland.dk
http://www.regionsjaelland.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/
mailto:nije@SST.DK


-------------------------------------------------------------
E-posten er afsendt          : Fri Feb 21 14:35:03 UTC 2020
E-posten er modtaget         : Fri Feb 21 14:35:03 UTC 2020
E-posten er kontrolleret     : Fri Feb 21 14:35:16 UTC 2020
-------------------------------------------------------------
E-posten var signeret.
Signaturstatus : Gyldig
Signeringscertifikat subject     : serialNumber=CVR:29190658-UID:1168601490699+CN=Region Sjælland - Regionsjælland,O=Region Sjælland // CVR:29190658,C=DK
Signeringscertifikat issuer      : CN=TRUST2408 OCES CA II,O=TRUST2408,C=DK
Signeringscertifikat serienummer : 1465138404
-------------------------------------------------------------
E-posten var krypteret.
Krypteringscertifikat subject     : CN=Sundhedsstyrelsen - SSTSEB+serialNumber=CVR:12070918-UID:1224837725537,O=Sundhedsstyrelsen // CVR:12070918,C=DK
Krypteringscertifikat issuer      : CN=TRUST2408 OCES CA II,O=TRUST2408,C=DK
Krypteringscertifikat serienummer : 1466552544
-------------------------------------------------------------




Sendt: 28. januar 2020 12:08
Til: fm@fm.dk; jm@jm.dk; sim@sim.dk; DEP Sundheds- og Ældreministeriet <sum@sum.dk>;
stm@stm.dk; info@socialstyrelsen.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; ro@fo.stm.dk;
post@familieretshuset.dk; STPS <stps@stps.dk>; dp@dp.dk; ds@socialraadgiverne.dk;
dsr@dsr.dk; fysio@fysio.dk; Region Hovedstaden <regionh@regionh.dk>; Region Midtjylland
<kontakt@regionmidtjylland.dk>; Region SydDanmark <kontakt@rsyd.dk>; Region SydDanmark
<kontakt@rsyd.dk>; Regionsjælland <REGIONSJAELLAND@regionsjaelland.dk>; region@rn.dk;
kl@kl.dk; etf@etf.dk; foa@foa.dk; dadl@dadl.dk; Sekretaer.retspolitik@gmail.com;
formand@retspolitik.dk; sl@sl.dk; anne.marie.raaberg.christensen@regionh.dk;
formand@dpsnet.dk; dsam@dsam.dk; kristen.kistrup@regionh.dk;
info@psykosocialrehabilitering.dk; info@bedrepsykiatri.dk; bv@bornsvilkar.dk;
dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@detsocialenetvaerk.dk; lap@lap.dk;
erikdahlgaard@live.dk; info@mmk.info; medlem@patientforeningen.dk;
landsforeningen@sind.dk; brd@brd.dk; dch@dch.dk; Det Etiske Råd kontakt
<kontakt@etiskraad.dk>; post@udsatte.dk; info@humanrights.dk; pf@psykiatrifonden.dk;
albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; borger@balk.dk;
kommunen@billund.dk; post@brk.dk; brondby@brondby.dk; raadhus@99454545.dk;
dragoer@dragoer.dk; kommune@egekom.dk; raadhuset@esbjergkommune.dk;
raadhuset@fanoe.dk; favrskov@favrskov.dk; kommunen@faxekommune.dk;
fredensborg@fredensborg.dk; kommunen@fredericia.dk; raadhuset@frederiksberg.dk;
post@frederikshavn.dk; epost@frederikssund.dk; furesoe@furesoe.dk; fmk@fmk.dk;
gentofte@gentofte.dk; kommunen@gladsaxe.dk; glostrup.kommune@glostrup.dk;
raadhus@greve.dk; borgerservice@gribskov.dk; kommunen@guldborgsund.dk;
post@haderslev.dk; mail@halsnaes.dk; mail@hedensted.dk; mail@helsingor.dk;
herlev@herlev.dk; kommunen@herning.dk; hillerod@hillerod.dk; hjoerring@hjoerring.dk;
post@holb.dk; kommunen@holstebro.dk; horsens.kommune@horsens.dk;
hvidovre@hvidovre.dk; kommune@htk.dk; kommunen@horsholm.dk; post@ikast-brande.dk;
ishojkommune@ishoj.dk; raadhus@jammerbugt.dk; kalundborg@kalundborg.dk;
kommune@kerteminde.dk; kommunen@kolding.dk; borgerservice@kk.dk; raadhus@koege.dk;
post@langelandkommune.dk; post@lejre.dk; lemvig.kommune@lemvig.dk; lolland@lolland.dk;
lyngby@ltk.dk; kommunen@laesoe.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; middelfart@middelfart.dk;
kommunen@morsoe.dk; norddjurs@norddjurs.dk; post@nordfynskommune.dk;
kommune@nyborg.dk; naestved@naestved.dk; odder.kommune@odder.dk;
odense@odense.dk; kommune@odsherred.dk; randers.kommune@randers.dk;
raadhus@rebild.dk; post@rksk.dk; ringsted@ringsted.dk; kommunen@roskilde.dk;
rudersdal@rudersdal.dk; rk@rk.dk; kommune@samsoe.dk; kommunen@silkeborg.dk;
skanderborg.kommune@skanderborg.dk; sk@skivekommune.dk; slagelse@slagelse.dk;
kommune@solrod.dk; soroekom@soroe.dk; stevns@stevns.dk; struer@struer.dk;
svendborg@svendborg.dk; syddjurs@syddjurs.dk; post@sonderborg.dk;
thistedkommune@thisted.dk; toender@toender.dk; kommunen@taarnby.dk;
kommune@vallensbaek.dk; vardekommune@varde.dk; post@vejen.dk; post@vejle.dk;
post@vesthimmerland.dk; viborg@viborg.dk; post@vordingborg.dk; post@aeroekommune.dk;
post@aabenraa.dk; aalborg@aalborg.dk; post@aarhus.dk
Cc: Narin Amin (NARA) <NARA@SST.DK>; Amra Reko <AMRR@SST.DK>; SST Plan <Plan@SST.DK>
Emne: Offentlig høring: Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien og Vejledning om
registrering af tvang m.v. i psykiatrien
 
Til parterne på vedlagte høringsliste
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Se venligst vedhæftede høringsbrev og udkast til vejledning nr. 9778 af 2. august 2016 om
forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter
udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger og vejledning nr. 9798 af 16.
august 2016 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien)
samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner.

Høringsfristen er den 24. februar 2020, kl. 12.00.

Vedlagt:
• Udkast til vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien
• Udkast til vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien
• Høringsbrev
• Høringsliste
Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.
 
Med venlig hilsen
____________________
Nina Eskildsen
Kontorfunktionær
T (dir.) +45 9359 6441 
nije@sst.dk
Sundhedsstyrelsen
Planlægning
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk
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