
 

24. oktober 2017 

 

Sagsnr. 5-1010-1525/1/ 

Reference MJO 

T +45 93518657 

E    

 

Til de på vedlagte høringsliste anførte myndigheder, organisationer m.fl. 

 

 
Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. 

juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt 

inhabile.  

 

Som led i implementeringen af lov om anvendelse af tvang ved somatisk 

behandling af varigt inhabile skal der udstedes en række bekendtgørelser af 

henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender hermed – og efter aftale med 

Sundheds- og Ældreministeriet - følgende udkast til bekendtgørelser:  

 Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af 

indberettede beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk 

behandling af varigt inhabile. 

 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af 

tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. 

 Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved 

somatisk behandling af varigt inhabile. 

 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved 

oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet. 

 Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med 

tvangsindlæggelse af varigt inhabile 

 

Vedr. udkast til bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af 

indberettede beslutninger ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk 

behandling af varigt inhabile. 

Udkastet til bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af 

indberettede beslutninger ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk 

behandling af varigt inhabile har til hensigt at sikre, at Sundhedsdatastyrelsen 

kan følge udbredelsen og omfanget af beslutninger om indgreb i 

selvbestemmelsesretten efter tvangsbehandlingsloven, således at det nationalt 

er muligt at overvåge udbredelsen og udviklingen af beslutninger om indgreb i 

selvbestemmelsesretten. Indberetningerne vedrører alene beslutninger om 

anvendelse af tvang og ikke den faktisk udførte tvang efter lov om anvendelse 

af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.   

 

Indberetningerne forventes at skulle foretages via den eksisterende mulighed i 

Landspatientregistret for så vidt angår sygehussektoren. For andre 

behandlingssteder, der ikke anvender Landspatientregisteret forventes 

indberetningerne at skulle foretages i SEI-systemet. Det foreslås, at 

indberetninger, der foretages af læger på sygehuse samt tandlæger, først skal 

foretages elektronisk fra den 1. juli 2018 af systemtekniske årsager. 
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Sundhedsdatastyrelsen vil, når den tekniske løsning er klar, beskrive, hvordan 

felterne i den tekniske løsning udfyldes.  

 

Vedr. udkast til bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og 

anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. 
Udkastet til bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og 

anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile har til hensigt at 

sikre dokumentation for det foretagne indgreb til brug for klage- og 

tilsynsmyndighedens eventuelle efterprøvelse af indgrebet. Der gøres 

opmærksom på, at der kan være behov for at oprette flere tvangsprotokoller for 

samme tvangsindgreb for en patient, hvis beslutningen om tvang træffes ét sted 

og udførelsen sker et andet sted.  

 

Det skal videre bemærkes, at gældende krav til journalføring i 

autorisationsloven og journalføringsbekendtgørelsen fortsat skal overholdes 

sideløbende med de foreslåede regler.  

 

Tvangsprotokollerne indeholder flere oplysninger end indberetningerne, da 

også den faktisk udførte tvang skal tilføres tvangsprotokollerne, ligesom 

tvangsprotokollerne skal indeholde oplysninger til identifikation af patient og 

involveret personale.    

 

Vedr. udkast til bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse 

ved somatisk behandling af varigt inhabile. 

Udkastet til bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved 

somatisk behandling af varigt inhabile har til hensigt at sikre, at politiet kan 

fungere som kontrolfunktion, samt at den indlæggende læge eller tandlæge på 

sygehuset får de nødvendige oplysninger til brug for den endelige beslutning 

om tvangsindlæggelse.  

 

Vedr. udkast til bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken 

ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet. 

I udkastet til bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved 

oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet fastsættes en pligt til at 

udfylde et oplysningsskema til brug for klagesagsbehandlingen samt til at 

indsende oplysninger til brug for klagesager inden for henholdsvis 24 timer og 

3 hverdage fra anmodningen. Dermed forsøges det sikret en effektiv 

efterprøvelse af hensyn til det vurderede behov for behandling og patientens 

retssikkerhed.  

 

Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse af 

varigt inhabile 

Udkast til bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med 

tvangsindlæggelse af varigt inhabile regulerer politiets opgaver i forbindelse 

med iværksættelsen af en tvangsindlæggelse, herunder at det er politidirektøren 

eller den, som politidirektøren bemyndiger hertil, som træffer bestemmelse om 

tvangsindlæggelsens iværksættelse. I medfør af udkastet til bekendtgørelsen vil 

politiet desuden træffe aftale med det sygehus, hvor tvangsindlæggelsen skal 

finde sted, om tidspunktet for tvangsindlæggelsens iværksættelse, medmindre 

omgående iværksættelse er nødvendig. Derudover fremgår det, at 

tvangsindlæggelsen skal gennemføres så skånsomt og diskret som muligt, 
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således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe, hvilket bl.a. 

betyder, at de medvirkende polititjenestemænd så vidt muligt skal være 

civilklædte, og at patienten så vidt muligt skal befordres i et civilt 

tjenestekøretøj. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkast til bekendtgørelse om pligt til indberetning og 

videregivelse af indberettede beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk 

behandling af varigt inhabile kan rettes til Esther Løffler på telefon 72 26 95 03 

eller via mail på esl@sum.dk. Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelse om 

politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse af varigt inhabile kan 

rettes til Patrick Kofod Holm på telefon 72 26 95 09 eller via mail på 

pkh@sum.dk. 

  

Eventuelle spørgsmål til de øvrige bekendtgørelser kan rettes til undertegnede 

på telefon 93 51 86 57 eller mail til mjo@sst.dk og Katrine Winther Hansen på 

telefon 72 22 78 35 eller mail til kwh@sst.dk. 

  

Styrelsen for Patientsikkerhed skal anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger til udkastene til bekendtgørelser senest den 22. november 2017. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til stpssjur@sst.dk med kopi til mjo@sst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mie Hindborg Johansen  

Specialkonsulent, cand.jur.  
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