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Sundhedsdatastyrelsen
J. nr. 20/02113
20. februar 2020
 
 
Til Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning - plan@sst.dk
 
Sundhedsdatastyrelsen fremsender hermed bemærkninger til udkast til ”Vejledning om
registrering af tvang m.v. i psykiatrien”.
 
Styrelsens inddataafdeling har følgende bemærkninger:
 
På vejledningens side 3, står skrevet: ”Hvis en allerede iværksat tvangsforanstaltning videreføres
ved overflyttelse til en ny afdeling skal dette ikke registreres som to selvstændige
tvangsforanstaltninger, således at den samlede varighed af den pågældende
tvangsforanstaltning indberettes korrekt.”
Indberetningspraksis er på nuværende tidspunkt således, at der laves en ny registrering, hvis en
patient overflyttes til en anden afdeling/afsnit. Årsagen er, at indberetningssystemet overskriver
den/det pågældende afdeling/afsnit, hvis ikke man opretter et nyt skema med fortsættelsen af
en given tvangsforanstaltning. Ønsker man at ændre i denne indberetningsprocedure, vil det
kræve en relativ stor ændring i de elektroniske indberetningsskemaer, som er forbundet med
omkostninger til den tekniske udvikling og efterfølgende drift, samt ekstra omkostninger i
Regionerne, hvis løsningen kræver mere registrering.
 
På vejledningens side 5 står skrevet: ”Hvis tvangsbehandling er besluttet, men aldrig iværksat,
skal dette også indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.”
Indberetninger af foranstaltninger, som ikke forekommer, indberettes generelt set ikke til de
nationale sundhedsregistre og vi anbefaler det ikke. Hvis man ønsker det indenfor tvang i
psykiatrien, skal man finde frem til en teknisk løsning i indberetningsskemaerne, der kan
imødekomme denne oplysning. Ændringen vil medføre omkostninger forbundet med den
tekniske udvikling samt ekstra omkostninger i Regionerne, da dette vil være en ny og ekstra
registrering.
 
Ønsker man at gå videre med ovenstående ændringer, er det væsentligt, at Regionerne og andre
relevante parter, inddrages i beslutningsprocessen. Der skal herudover sættes en realistisk
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tidshorisont i forbindelse med omtalte tekniske ændringer af indberetningsskemaerne.
 
Derudover skal Sundhedsdatastyrelsen bemærke, at gengivelsen af psykiatrilovens § 20, stk. 2 på
side 1 er forkert, da der står, at Sundhedsstyrelsen er indberetningsmyndighed, hvor der er i
loven står, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Til sidst vil Sundhedsdatastyrelsen gerne bede om, at blive tilføjet høringslisten ved høringer,
som omhandler styrelsen eller indberetninger til styrelsen.
 
 
Venlig hilsen
 
Julie Scheibein Christiansen 
Fuldmægtig, cand. jur.
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