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Dansk Sygeplejeråd
Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. forslag til lov om ændring
af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven,
og forskellige andre love (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde,
ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler, m.v.)
Dansk Sygeplejeråd vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger:
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
Dansk Sygeplejeråd er positiv over for forslaget om, at der med lovforslaget fremover skal udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, der bl.a. skal erstatte brugen af tvungen opfølgning, som har vist
sig at have begrænset effekt.
Vi håber, at det kan bidrage til at skabe større sammenhæng mellem
sektorerne og anbefaler at man bl.a. lader sig inspirere af de gode erfaringer der er med brugen af socialsygeplejersker på flere hospitaler i somatikken. Dansk Sygeplejeråd mener ligeledes, at det ligeledes er vigtigt
at indtænke inddragelse af de pårørende både under og efter udskrivning.
Positivt at patienter tilbydes straksbehandling for akutte abstinenser
Dansk Sygeplejeråd bakker op om, at det nu præciseres i lovgivningen,
at patienter med behandlingskrævende akutte abstinenser straks skal tilbydes abstinensbehandling, indtil den egentlige misbrugsbehandling kan
iværksættes.
Vedr. forslaget om kropscannere og hunde
Dansk Sygeplejeråd finder det positivt, at forslaget om brugen af narkohunde udelukkende kan foregå på hospitalets udearealer og ikke vil
blive anvendt på selve hospitalet.
Dansk Sygeplejeråd mener, at det er afgørende at misbrugsbehandling
iværksættes som en del af en helhedsorienteret behandling – derfor vil
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vi også gerne understrege, at brugen af hunde, kropsscannere mm aldrig må blive den eneste løsning på de misbrugsproblemer der er i psykiatrien. På Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans er der ikke noget
krav om stoffrihed. Her arbejder man med en tankegang om, at krav om
fuldstændig stoffrihed ikke er foreneligt med relationel og succesfuld behandling. Afdelingen har stort set ingen tvangsbehandlinger.
Samtidig er vi bekymrede for, at fund af rusmiddelbesiddelse bliver udskrivningsgrund for den rusmiddelafhængige patient, og at patienterne
dermed ender med at blive udskrevet for det problem, som de henvendte sig for at få hjælp til.
Dansk Sygeplejeråd opfordrer ligeledes til, at der udarbejdes retningslinjer der beskriver hvem der skal anvende disse redskaber, hvilke kompetencer der bør være til stede samt hvilke etiske overvejelser der bør
ligge til grund for brugen af narkohunde, kropsscannere mm., herunder
behandlingsrelationen mellem professionel og patient.
Vedr. ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler m.v.
Men lovforslaget ønsker man at åbne op for, at private institutioner kan
varetage den ambulante behandling af retspsykiatriske patienter og dermed frigøre plads på de almindelige retspsykiatriske afdelinger. Dansk
Sygeplejeråd mener, at der bør afsættes flere ressourcer til at løfte de
kapacitetsudfordringer der er i retspsykiatrien frem for at udlicitere opgaven til private institutioner.
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