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PRESSEMEDDELELSE 
               Den 19.10.16 

 

Flere Penge – og Mere Tvang 
 

Regeringen og satspuljepartierne blev fredag den 14. oktober 2016 enige om en handlingsplan, der 

skal forebygge vold på botilbud. Centralt i planen er etableringen af de såkaldte ”specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger”. Man vil med andre ord forebygge tvang med tvang. 

 

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) anerkender, at aftalen sikrer flere penge til psykiatrien, som længe har 

været tvunget i knæ pga. væksten i patienter og manglen på ressourcer. Men vi finder det dybt problematisk, 

at man med aftalen udvider adgangen til at udøve tvang over for de svageste mennesker i samfundet. Og vi 

tvivler på, at planen vil løse de store problemer, der i de senere år har været med vold på bostederne. 

 

De nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger skal rumme i alt 150 pladser til særligt udsatte patienter: 

mennesker, som kæmper med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, 

afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Driftsansvaret varetages af 

regionerne, mens kommunerne har visitationsansvaret.  

 

Hvad med nummer 151? 

DPS har været særdeles kritisk over for tanken om en ”mellemstation”. Vi har bl.a. forudsagt, at de 150 

særlige pladser i løbet af kort tid vil være besat – og hvad vil man så stille op? Vi har også kritiseret, at det 

oprindelige forslag om en mellemstation krævede en ny hovedlov, der rummede mulighed for mere tvang 

end det, som psykiatriloven og serviceloven i dag giver mulighed for. Og vi står ikke alene med den kritik.  

 

Stort set alle 29 medlemmer af PsykiatriAlliancen – et netværk for centrale aktører på psykiatriområdet, 

fagfolk, bruger- og pårørendeforeninger – er enige om, at en ny mellemstation og mere tvang ikke er 

løsningen. Alle har de peget på, at man burde styrke de eksisterende løsninger, dvs. sikre bedre bosteder 

samt flere senge og en bedre bemanding på de psykiatriske afdelinger, så patienter ikke som i dag må 

udskrives pga. pladsmangel. 

 

Kan tvang forebygges med tvang? 

Med det forslag, der nu er vedtaget, får vi heldigvis ikke en ny hovedlov, som vi frygtede. Det er vi glade 

for, for rent administrativt ville det være umuligt at implementere. Når det er sagt, lægges der op til nye 

bestemmelser i psykiatriloven. Det skal fx være muligt at beslutte ophold uden samtykke for at forebygge 

tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse på psykiatrisk afdeling. I begge tilfælde er der tale om 

frihedsberøvelse. Man vil altså forebygge tvang med tvang. Men vi mener ikke, at tvang kan gradbøjes. 

 

Flere omfattes 

Den personkreds, der kan underlægges tvang, er også udvidet ift. den, der i dag kendes fra psykiatriloven. 

Disse forhold er stærkt betænkelige ift. den overordnede politiske målsætning om at nedbringe tvang. Vi 

finder dog også betænkeligt, at man med aftalen bryder med rodfæstede principper om, at man skal være 

psykotisk – eller i en tilstand, der kan sidestilles dermed – for at blive tvangsindlagt eller tilbageholdt.  
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Den konkrete udmøntning af aftalen kan derfor meget vel vise sig at støde på lovgivningsmæssige 

forhindringer i takt med, at de nye bestemmelser skal konkretiseres og udarbejdes.  

 

De nye særlige afdelinger vil blive placeret i tilknytning til de psykiatriske afdelinger rundt omkring i landet. 

Når man læser aftalen, får man indtryk af, at de på mange måder kommer til at ligne velnormerede og 

velindrettede psykiatriske afdelinger. For os, som arbejder i psykiatrien, er det derfor en kilde til dyb undren, 

hvorfor man ikke bare besluttede at udvide den eksisterende sengekapacitet med et tilsvarende antal pladser. 

Dermed ville man have kunnet undgå nye overgange – med alle de risikomomenter, disse skaber. 

. 

Efter vores vurdering rummer aftalen således enkelte gode elementer. Disse overskygges dog af et skift i den 

politiske vilje til fortsat at nedbringe og forebygge tvang mod samfundets svageste. 

  

Yderligere oplysninger 

 DPS’ formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrisk Center København, afd. O.  

 (Rigshospitalet). Mob 23424827. E-mail: tbj@dadlnet.dk 

 Kommunikationsrådgiver Birgitte Ehrhardt. E-mail: birgitte.ehrhardt@gmail.com. Mob: 2034 7240 
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FAKTA 

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om at afsætte 400 mio. kr. over fire år (2017-2020) til 

en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heraf er 277 mio. kr. øremærket til at etablere og drive 

150 pladser på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner. Aftalen er et led i 

udmøntningen af satspuljen for 2017-2020. Enhedslisten er ikke en del af forligskredsen omkring satspuljen 

og dermed ikke med i aftalen.  

 

OM Dansk Psykiatrisk Selskab 

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme 

dansk psykiatri samt dansk forskning inden for området. Abonnér på vores nyhedsbrev: www.dpsnet.dk 
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