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HØRINGSSVAR VEDR "Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien"
Når der nu er en chance for at forebygge det voksende bureaukrati - så lad os bruge den!
I min tid i hospitalspsykiatrien var vi flere læger til langt færre totalydelser. Måske hver 3
vagt er det meget travlt og tiden ved PC´en tager den sparsomme tid fra pt.´erne.
Ydermere har lægerne fået tidskrævende EDB-systemer.
Nå sådan en høring laves bør flertallet som bestemmer hvor meget TID det må tage, være
læger som udfører registreringen i hverdagen.
Jeg gætter på at det kun meget få direkte brugere er hørt og har indflydelse.
Jeg mener det forslag der foreligger, let kan ende med at bidrage til fare for
læger/personale og pt.´er! Det sker ved, at vi læger har så lidt tid til de meget syge pt.´er, at
vi ikke kan få en ordentlig kontakt og alliance. I min tid kun vi tale ca 95% af de farlige
situationer ned, med f.eks. en nyankommen meget aggressiv svært psykotisk pt. og få så
god en kontakt/alliance så pt.en berolige og få medicineret dem nogenlunde uden tvang.
Det kræver tid og at man ikke er for stresset (som flertallet af de yngre læger beskriver sig
at være i undersøgelser).
Så forenkl registreringen i forslaget (afkrydsninger, lad personalet udfylde det meste, så
lægen kan rette til og godkende), det må max. tage 5 minutter!
HØRINGSSVAR VEDR "Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien"
Synes godt der kunne være et aspekt vedr. "sikkerhed for personalet". Når der f.eks.
kun er 2 personaler på en lukket afd. (ofte om natten) og der er måske flere anspændte pt.
´er (det er der ret ofte) - så bør tærsklen for tvangsforanstaltning være lav - så ikke vores
plejepersonale bliver slået ihjel. Det ikke så let at forudsige, hvornår og hvor galt det går.
Lovgivningen må ikke være så stram, at vi ikke tør/kan anvende tvang, når det er
nødvendigt!
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