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Til DPS’ bestyrelse
Jf. vedtægternes §7, stk. 2, fremsætter undertegnede samlet følgende forslag til dagsordenspunkt
for generalforsamlingen

Overskrift: Drøftelse af udviklingen i anvendelsen af tvang over tid.
Begrundelse: I de forgangne år, har bestyrelsen til pressen udtalt at ”faktum er, at tvang som helhed er ikke
gået ned – man har bare erstattet det med noget andet” (Dagens Medicin, 17/8/2018). Det problematiseres
at ”de afdelinger klarer sig bedst i forhold til at nedbringe antallet af bæltefiksering, er dem, der konverterer
bæltet til anden tvang”. Data fra Sundhedsstyrelsen viser, at mens antallet af unikke personer udsat for tvang
ikke er nedsat væsentligt, er totalomfanget af bæltefiksering fra 2011 til 2019 reduceret med 65-90.000
timer/år (fra 140-200.000 årligt), sv.t. 46 – 64 %.
Nogle tvangsformer, der anvendes ved intervention over for farlighed, er øget, nemlig anvendelse af akut
beroligende (1.956 flere gange pr. år i 2018/19 ift. de 7.144 årlige gange i 2011) og fastholden (1.226 flere
gange pr. år i 2018/19 ift. de 2.825 årlige gange i 2011). Øgningen i antal fastholdelser er bl.a. betinget af det
faktum, at en fastholdelse der fører til fiksering ikke registreres separat. Alle bæltefikseringer indeholder
altså også en fastholden der ikke tælles med.
Ser vi på hvad der er vundet ved at fastholde mere, så er der en klar gevinst: hver gang der er fastholdt én
gang mere, er der bæltefikseret 53-74 timer mindre.
Vore analyser af data fra Psykiatrisk Center Ballerup, der er et eksempel på en af ”de afdelinger der har klaret
sig bedst” jf. ovst. viser, at varigheden af fastholden i gennemsnit er ca. 20 min. (medianvarighed ca. 10 min.,
interkvartilspænd ca. 5-25 min.). Med udgangspunkt i, at medicin er mindre indgribende bl.a. idet det er
behandling i sig selv, mener vi, at det er meget svært at konkludere, at ”tvangen ikke som helhed er
reduceret”.
Endvidere udtaler bestyrelsen om udviklingen, der i øvrigt i praksis udmøntes af DPS’ egne medlemmer, at
det er uanstændigt og ulovligt (Dagens Medicin, 18/10-2019). Dette til trods for, at ingen retlig instans eller
klagemyndighed os bekendt har afgjort dette. Vi mener at der skal kæmpes akkurat lige så hårdt for at undgå
lange fastholdelser som bæltefikseringer. Men ulovlige er de ikke.
Vi anmoder hermed bestyrelsen om, over for generalforsamlingen at redegøre for, hvilke præmisser der
ligger til grund for konklusionerne a) tvangen som helhed ikke er ændret, og b) det som læger gør når de
fastholder som anført er ulovligt. Endvidere anmoder vi om redegørelse for overvejelser af at bringe denne
kritik af bl.a. egne medlemmers praksis til pressen, frem for at lade det forudgå af grundig, intern, fagligt
baseret, fagfællediskussion.
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