Sundheds- og ældreministeriet

Den 23. oktober 2019

Høring over bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
Dansk Sygeplejeråd har et par generelle bemærkninger til bekendtgørelserne.
Sundhedspersonernes rolle som part i Det Psykiatriske Patientklagenævn
Det fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn § 2, stk. 2, at sundhedspersoner kan være parter i klagerne for Det Psykiatriske Patientklagenævn. Af § 14, stk. 3
fremgår det, at der under sagens behandling kan træffes afgørelse
om kritik af sundhedspersonen, der har deltaget i tvangsudøvelsen.
Vi er opmærksomme på, at bestemmelserne ikke er nye, men vil alligevel benytte lejligheden til at udtrykke vores bekymring for sundhedspersonernes retssikkerhed i denne type sager.
Afgørelser vedrørende sundhedspersoner bør efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse træffes af et nævn, hvor der sidder medlemmer fra
den pågældende faggruppe. Der sidder ingen sygeplejersker i Det
Psykiatriske Patientklagenævn.
Samtidig er det vanskeligt at se, hvordan sundhedspersonen skal
kunne nå at blive orienteret af nævnet, undersøge sin retsstilling,
søge rådgivning, lave en udtalelse og blive partshørt, hvis nævnet
skal træffes afgørelse indenfor 7 hverdage.
Da der ydermere ikke er nogen klagemuligheder for sundhedspersonen, er risikoen for forkerte afgørelser ganske betydelig.
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Vi vil opfordre til, at ministeriet overvejer, hvordan vi sikrer sundhedspersonernes partsrettigheder i denne type sager. Vi bidrager naturligvis gerne i dette arbejde.
Medarbejdernes sikkerhed i forbindelse med tvangsforanstaltninger
Dansk Sygeplejeråd finder det afgørende, at der er fokus på medarbejdernes sikkerhed i forbindelse med udførelsen af tvangsindgrebene. Det betyder, at når det er nødvendigt at anvende udøvelse af
tvang ift. indlagte patienter [på psykiatriske afdelinger], skal der - udover opmærksomhed på patientens sikkerhed – iværksættes foranstaltninger, der løbende forebygger, at medarbejderne udsættes for
arbejdsrelateret vold, jf. arbejdsmiljølovgivningen.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
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