
ENHEDSLISTEN 
 
PRESSEMEDDELELSE  
 
EL: Regeringens forslag om ny psykiatrisk boform peger i en fuldstændig forkert retning 
 
En arbejdsgruppe under regeringen har udarbejdet et forslag til en ny psykiatrisk boform målrettet borgere 
med svær psykisk sygdom, misbrug og udad reagerende adfærd. Der bliver åbnet op for at bruge 
tvangsforanstaltninger som kropsvisitation, tilbageholdelse og indelåsning. Enhedslisten vender sig stærkt 
mod den udvikling 
 
Enhedslistens Sundheds- og psykiatriordfører Peder Hvelplund siger: 

-          Med de nye muligheder for brug af tvang kommer det mere til at ligne en fængselsafdeling 
end et behandlingstilbud til meget syge og udsatte borgere. Det ville medføre et forrået miljø for 
både beboere og ansatte og dermed komme til at virke stik mod hensigten. Vi skal mindske brugen 
af tvang – ikke lempe adgangen og flytte den fra de psykiatriske afdelinger og ud i botilbuddene. 

  
-          I stedet kunne man etablere en specialiseret misbrugspsykiatrisk afdeling under 
behandlingspsykiatrien, med de gode erfaringer man har fra Afd. M på Sct. Hans, hvor man 
samtidig med at nedbringe brugen af tvang også bibringer borgerne større selvværd og livskvalitet. 
Brug af samarbejdsaftaler, fysisk aktivitet, miljø-, og kognitiv terapi og medicinsk behandling er 
langt mere virksomt end tvangsforanstaltninger over for denne målgruppe. Men det kræver politisk 
vilje til at ville investere i ressourcer til området. 

  
  

-          Det er stærk betænkeligt at forslaget bidrager til stigmatiseringen af borgere med psykisk 
sygdom. Med forslaget åbner man for udøvelse af tvang over for en meget sårbar gruppe. Jeg vil 
bede ministeren undersøge om det er i overensstemmelse med FNs Handicapkonvention, når 
borgere alene på grund af en psykiatrisk diagnose eller funktionsnedsættelse, er mere udsat for 
tvangsovergreb end borgere med samme adfærd men uden en psykiatrisk diagnose eller 
funktionsnedsættelse. 

  
-          Det er ubegribeligt at regeringen stadig ikke vil anerkende at psykiatrien er stærkt 
underfinansieret. Der er brug for en varigt løft, både i antallet af sengepladser i 
behandlingspsykiatrien og i antallet af små specialiserede botilbud i socialpsykiatrien. Den løsning 
regeringen her fremkommer med svarer til at sætte et laset plaster på et brækket ben. 

  
”Kan ministeren garantere at der ikke er i strid med FNs Handicapkonvention, når adgangen til at anvende 
tvangsforanstaltninger defineres af at borgeren har en funktionsnedsættelse, psykiatrisk diagnose eller 
tidligere indlæggelse på en psykiatrisk afdeling? ”  
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