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Høringssvar fra Rudersdal Kommune:
Rudersdal Kommune vil fremhæve den problemstilling, at tvang i psykiatrien i Danmark er stigende trods målsætninger om at reducere brugen af tvang
siden 2015. Det gælder også brugen af tvang overfor børn, som har været stigende siden 2011. En problemstilling som både Institut for
Menneskerettigheder har påpeget ved flere lejligheder. Brug af tvang er et alvorligt indgreb i syge menneskers rettigheder, ligesom risikoen for( re)traumatisering af mennesker, der udsættes for tvang er stor.
Rudersdal Kommune kunne på den baggrund ønske et større fokus på forebyggelse af behovet for at anvende tvang i vejledningen om anvendelse af
tvang m.v. i psykiatrien.
På vegne af Rudersdal Kommune,

Venlig hilsen
Tonie Rasmussen
Fagkonsulent
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Fra: Nina Juul Eskildsen [mailto:nije@SST.DK]
Sendt: 28. januar 2020 12:08
Til: fm@fm.dk; jm@jm.dk; sim@sim.dk; DEP Sundheds- og Ældreministeriet; stm@stm.dk; info@socialstyrelsen.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; ro@fo.stm.dk;
post@familieretshuset.dk; STPS; dp@dp.dk; ds@socialraadgiverne.dk; dsr@dsr.dk; fysio@fysio.dk; Region Hovedstaden ; Region Midtjylland ; Region SydDanmark ; Region
SydDanmark ; Region Sjælland; 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; 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; e-mail Rudersdal; 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); Amra Reko; SST Plan
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
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

Læs om dine rettigheder og behandling af dine personoplysninger:
Sådan behandler vi dine data

