
Her er så LPD´s svar på høringsmateriale. 
Udkastet har også været behandlet på vores netop afholdte kursus i Svendborg for patientråd-
givere og bi 
Udkast om klagevejledning. 
Ad § 6 stk. 1: 
Landsforeningen ønsker, at også patientrådgiveren underrettes.  

 
  
Ad § 8. stk 2: 
Landsforeningen ønsker, at også patientrådgiveren underrettes. 
  
Ad § 12: 
Landsforeningen finder sidste linje uklar. 
Det kan tolkes, så patientrådgiveren alene  - uden patientens samtykke eller mod patientens 
ønske - kan fremsætte begæring om, at klagen indbringes for patientklagenævnet, hvilket stri-
der mod tidligere regel. 
  
Landsforeningen har ikke yderligere kommentarer til udkastet. 
  
  
Med venlig hilsen 
Ole Kølle 
Formand LPD 
  
  
Udkastet til anvendelse af tvang. 
LPD`s kommentarer til udkastet: 
  
Ad § 3 stk. 2 : 
Landsforeningen er af den opfattelse, at 3 dage er en forringelse af patientens retssikkerhed. 
Der er meget kort tid til overvejelse. 
Stk. 4:  
På samme tid er det tvivlsomt, om patientrådgiveren har mulighed for  at møde patienten. 
Stk. 6: 
Og slet ikke at blive fuldt informeret om behandlingens formål, virkninger og evt. bivirkninger. 
På samme tid skal i så fald patient, patientrådgiver og en læge være til stede. 
  
Ad § 4 stk5: 
Ekstraordinært store doser: Bør difineres nærmere. 
  
Ad § 13 stk 4: 
Landsforeningen støtter dette punkt. 
  
Ad § 17 stk. 1: 
Landsforeningen ønsker, at også patientrådgiveren underrettes. 
Ad stk. 2: Det samme. 
  
Ad § 22 stk. 9 : 
Landsforeningen ønsker ønsker, ar dette skal vurderes af en læge. 
  
Ad § 23 stk. 2: 
Landsforeningen ønsker , at patienten SKAL have en fast vagt. 
  
Ad § 38: 
Landsforeningen støtter i høj grad, at den oppegående bæltefiksering igen vil blive tilladt. Dette 
støttes især af de bistandsværger og patientrådgivere, der er beskikkede til at arbejde på Sik-
ringsafdelingen. Det vil give en del patienter mere frihed. 
  
  
Landsforeningen har ikke yderligere kommentarer til udkastet. 
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Mvh. 
Ole Kølle 
Formand LPD 
  
  
Til udkastet omkring forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn har LPD ingen 
kommentarer. 
  

 


