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Dansk Sygeplejeråds høringssvar på udkast til bekendtgørel-

ser vedrørende psykiatriloven.  

 
Dansk Sygeplejeråd er overordnet set enig i regeringens målsætning, 

om at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes, men stiller 

sig, som ved forslaget til ændringerne i loven, skeptisk i forhold til 

flere punkter i forslaget. Dermed er vores holdning til bekendtgørel-

serne på linje med det tidligere indsendte høringssvar vedrørende 

ændringer i psykiatriloven. 

 

Oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen 

 Dansk Sygeplejeråd er ikke enig i muligheden for oppegående 

tvangsfiksering af patientgruppen på Sikringsafdelingen un-

der Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland i op til 6 måne-

der ad gangen. Tvangsfiksering i så lang tid må anses for ude-

lukkende at være symptombehandling, hvorfor den maksima-

le tid for tvangsfiksering bør nedsættes og der bør ses på al-

ternative tilgange og metoder på dette felt. 

 

 Dansk Sygeplejeråd vil anbefale, at resultaterne fra de danske 

projekter om tvang (fx gennembrudsmetoden som Sundheds-

styrelsen selv nævner), fremhæves og implementeres, samti-

dig med en højere grad af afprøvning af internationale erfa-

ringer i dansk psykiatri. Dette ser vi som endnu mere væsent-

ligt ved lovens ændring. 

 

 Det bør nærmere præciseres, hvor lang tid der kan gå mellem 

hver oppegående tvangsfiksering af samme patient, samt hvor 

mange gange inden for en periode denne form for tvangsfik-

sering kan anvendes. 

 

 Dansk Sygeplejeråd er enigt i at der skal foretages en uvildig 

vurdering af en overlæge i psykiatri, når tvangsfikseringen 

udstrækkes over en uge. Det er positivt, at det nu er præcise-

ret, at vurderingen foretages på baggrund af den uvildige læ-

ges egen undersøgelse af patienten.   
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Klagemuligheder vedrørende oppegående tvangsfiksering  

Dansk Sygeplejeråd anbefaler fortsat, at afgørelsen på en klage ved-

rørende oppegående tvangsfiksering til det psykiatriske patientkla-

genævn, bør ske hurtigere end de anbefalede 14 dage. Vi anbefaler, at 

afgørelsen bør afsiges senest 7 dage efter klagen. Det bør kunne lade 

sig gøre, da ordningen kun skal gælde for patientgruppen på Sik-

ringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. 
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