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Høringssvar: Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien. 
 
DH afd. Ringkøbing-Skjern vil gerne kvittere for, at have fået mulighed for, at afgive 
høringssvar i forhold til vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i 
psykiatrien.  
 
DH ser vejledningerne som et meget omfattende projekt med gode udviklingsmuligheder 
til gavn for de børn, unge og voksne patienter der bliver omfattet af de vejledningerne 
som de kan blive mødt af under et behandlingsforløb i psykiatrien.  

DH finder det positivt, at når en psykiatrisk patient som er indlagt med en somatisk lidelse at 
der samtidig er fokus på og mulighed for under indlæggelsen, at der løbende bliver taget stilling 
til de psykiatriske behov for støtte. 

DH ser endvidere positivt på at der i vejledningen er beskrevet, at der kan laves forhånds aftaler 
med patienten, hvis brug af tvang skulle blive nødvendigt i sidste instans. Samtidig med at der 
skal udarbejdes en behandlingsplan senest en uge efter indlæggelsen, som tager højde for både 
de psykiatriske og somatiske diagnoser, samt at patienten får mulighed for at tage stilling til 
inddragelse af pårørende eller andre i patientens netværk i behandlingsforløbet, og derved selv 
har indflydelse på behandlingsforløbet. 

DH kunne godt tænke sig, at afsnittet om tvangsfikserings ansnittet om at tvangsfiksering, kun 
må anvendes over nogle få timer, at der her blev tilføjet flere gange end mindst 3 gange i 
døgnet, hvor patienten skal tilses for en fornyet lægelig vurdering af fortsat anvendelse af 
tvangsfiksering. Fordi at DH ser faren i at tidsperspektivet i tvangsfikseringen let kan blive 
overskredet, hvis aftalen om at tilse patienten kun er berammet til mindst tre gange i døgnet. 

DH anderkender, at der i vejledningen er fokus på eftersamtaler i tæt samarbejde med 
patienten ud fra patientens oplevelser af forløbet i forbindelse med tvangsudøvelsen, da dette 
kan medvirke til forebyggelse af yderligere anvendelse af tvang i det videre behandlingsforløb. 
Desuden finder DH det vigtigt, at eftersamtaler også bliver vægtet til patienter både over og 
under 15 år. Dermed kan patienten selv være med til at præge det efterfølgende behandlings 
forløb, som i form af en udskrivningsplan eller en udskrivningsaftale kan have stor værdi for 
patienten. Dette kan samtidig give mulighed for, at der kan blive holdt fast i de 
behandlingsmæssige og sociale tilbud til den enkelte patient og at netværket også kan opnå 
mulighed for, at blive klædt på i forhold til at støtte op om patientens videre forløb. 
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