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Dansk Sygeplejeråds høringssvar til bekendtgørelser og
vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Tak for muligheden for at kommentere på høringen vedrørende bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejesker har følgende bemærkninger:
1) Bekendtgørelse om patientrådgivere:
I § 4, stk. 2 står: ”Ved de øvrige tvangsindgreb sker beskikkelsen,
inden der træffes endelig beslutning om iværksættelse af indgrebet, med henblik på at patienten så vidt muligt får lejlighed til at
drøfte indgrebet med patientrådgiveren i betænkningstiden. ”
Formålet om, at patienten skal have mulighed for at drøfte indgrebet med patientrådgiveren forinden iværksættelse, er rigtig godt,
men samtidig vil det være vanskeligt at leve op til, når det drejer
sig om akutte situationer med behov for iværksættelse af tvang.
Patientrådgiveren skal først mødes med patienten inden for de første 24 timer og afventning af fx en tvangsfiksering eller fastholdelse i op til 24 timer er reelt ikke mulig. Tvangsfikseringen vil i
langt de fleste tilfælde være ophørt, inden patientrådgiveren når
det første besøg. Det bør afklares i bekendtgørelsen, hvordan
disse situationer håndteres i forhold til patientrådgivere.
2) Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af
udskrivningsaftaler/koordinationsplaner. ’
Det er positivt, at bæltefiksering mm i forbindelse med behandling
af legemlig lidelse nu registres særskilt.
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3) Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger:
Punkt 4: Der ser ud til at være byttet om på mindst 3 og 4 gange i
døgnet.
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