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 Høring over udkast til bekendtgørelser til psykiatriloven 
 
Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker har med interesse læst: 
  
1. Udkast til bekendtgørelse om patientrådgivere.  

2. Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for det psykiatriske patient-klagenævn.  

3. Udkast til bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med 
anvendelse af tvang i psykiatrien  

4. Udkast til bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.  

5. Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på 
psykiatriske afdelinger.  

6. Udkast til bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og 
indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske 
afdelinger  
 

Det faglige Selskab har ingen forslag eller kommentarer i relation til udkast nr. 1,2,3,4,og 6. 
 
I forhold til nr. 5 Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end 
frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger har vi følgende kommentarer: 
 

 ”Stk. 2. Forud for overlægens afgørelse efter, § 1, stk. 2, skal patienten have en passende betænkningstid, dog 

højst tre dage, hvor patienten får lejlighed til at overveje sit eventuelle samtykke til behandlingen.” 

Dette ser vi som en forbedring af tidligere praksis idet det sikrer patienten stillingtagen til 
behandling indenfor rimelig tid. 
 
I relation til nedenstående vil vi anbefale, at der skrives plejer/ social- og sundhedsassistent, 
da plejer er en stillingsbetegnelse som er ved at udgå til fordel for social- og 
sundhedsassistent   
 ”§ 20. I ganske særlige akut opståede situationer, hvor det af hensyn til patientens eller andres sikkerhed ville 

være uforsvarligt at udsætte beslutningen, kan sygeplejepersonalet på egen hånd gøre brug af tvangsfiksering 

med bælte.  

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af ansvarshavende sygeplejerske eller dennes stedfortræder, eller 

undtagelsesvist af den sygeplejerske eller plejer, der er til stede.  

Stk. 3. Den ansvarlige læge skal tilkaldes straks efter, at tvangsfiksering med bælte er taget i anvendelse, og 

træffe afgørelse om, hvorvidt det fortsat er påkrævet at anvende tvangsmidlet.  

§ 21. En patient, der er tvangsfikseret med bælte, skal have fast vagt.  

Stk. 2. En fast vagt er en hertil udpeget sygeplejerske, plejer eller andet kvalificeret personale, som ikke samtidig 

har andre arbejdsopgaver end at tage sig af den eller de bæltefikserede patienter.”  

Det er med tilfredshed, at vi ser tiltag for behandling for patienterne ved indlagt ved 
Sikringsafdelingen under Retspsykiatris afdeling, Region Sjælland. Ellers mener vi, at der 
beskrives en praksis som sikrer patienten og samtidig giver personalet rammer der er 
relevante og ikke i strid med arbejdsmiljøet. 
 
På vegne af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 
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