
 

 

 

 

Høring: Bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om 
anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven) 
 

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender herved følgende udkast til 

bekendtgørelser i høring:  

 

- Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske 

Ankenævn  

- Udkast til bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt 

registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og 

koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger 

- Udkast til bekendtgørelse om underretning om klagevejledning i forbindelse 

med anvendelse af tvang i psykiatrien 

- Udkast til bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af 

patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og 

narkohunde m.v. 

- Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end 

frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger 

- Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske 

Patientklagenævn  

- Udkast til bekendtgørelse om patientrådgivere  

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger til vedlagte udkast senest den 24. oktober 2019 kl. 12.  

 

Bemærkningerne bedes sendt til ministeriet til sum@sum.dk med kopi til 

sagl@sum.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på 7226 9556 / 2912 

2469.  

 

Det er hensigten, at bekendtgørelserne skal træde i kraft den 1. november 2019. 

Bekendtgørelserne skal erstatte de gældende bekendtgørelser.  

 

Formål og baggrund  

Det overordnede formål med bekendtgørelserne er at foretage en implementering af 

de seneste ændringslove til psykiatriloven. Formålet med ændringslovene var at løfte 

kvaliteten og sikre sammenhængen i forbindelse med behandling af mennesker med 

psykiske lidelser. 

 

Et andet formål med bekendtgørelserne er at ændre afholdelsen af nævnsmøder i 

Det Psykiatriske Patientklagenævn. Det fremgår af ændringerne til bekendtgørelse 

om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævns § 8, stk. 2-4, at 

nævnsmøder som udgangspunkt skal afholdes som videomøder på den psykiatriske 

afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det 

tvangsindgreb, der klages over.  

Til parterne på vedlagte høringsliste  
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Side 2 

 

Som undtagelse hertil fremgår det af § 8, stk. 3, at Det Psykiatriske Patientklagenævn 

har mulighed for at anvende teleløsninger i forbindelse med afholdelse af 

nævnsmødet, såfremt der sker elektronisk nedbrud eller lignende i forbindelse med 

afholdelse af videomøde.  

 

Undtagelsesbestemmelsen skal sikre, at nævnsmødet fortsat kan afholdes i 

situationer, hvor videomøde pludseligt ikke er muligt. Dette kan eksempelvis være, 

hvis videoudstyret på den psykiatriske afdeling eller i Nævnenes Hus bryder sammen 

og det ikke er muligt at reetablere forbindelse. Det vil også være muligt i tilfælde, 

hvor patienten fortsat er tvangsfikseret og ønsker at deltage i nævnsmødet, men 

hvor den psykiatriske afdeling ikke har mobilt videoudstyr, der kan køre ind på 

patientstuen. Det kan endvidere være situationer, hvor patienten foretrækker et 

telemøde frem for et videomøde.  

 

Endeligt gælder det efter bekendtgørelsens § 8, stk. 4, at patienten kan afvise at 

mødet skal afholdes som video- eller telemøde. Dette indebærer, at en patient, som 

på grund af helbredsmæssige årsager eller som ikke føler sig tryg ved brug af en 

teleløsning, kan bestemme, at mødet skal afholdes på psykiatrisk afdeling, hvor 

patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages 

over, i stedet for at mødet skal afholdes som et video- eller telemøde.   

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Sabine Godsvig Laursen 


