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Vedr. høring af Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af
varigt inhabile (Tvangsbehandlingsloven)
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) takker for modtagelsen at ovennævnte lovforslag i
høring. Selskabet har i mange år, sammen med andre aktører, kæmpet for lovgivning
på dette område, så det er en stor glæde, at der langt om længe sker noget.
Somatisk behandling af varigt inhabile der modsætter sig indgreb, har alt for længe
været et område, hvor fagfolk enten har måttet handle i modstrid med sundhedsloven eller i modstrid med omsorgen for medmennesket. Mange gange har dette medført store lidelser, og ultimativt alt for tidlig død, for varigt inhabile, der har modsat
sig somatisk behandling. I forsøget på at undgå unødig lidelse har sundhedspersonale
ind imellem udført ulovlig og ureguleret tvang, i andre tilfælde har man brugt Psykiatriloven for at få lovhjemmel til tvangsanvendelse – men disse mennesker er ikke
psykisk syge og dermed har denne omgåelse også været ulovlig.
DPS erkender, at det er et vanskeligt område at lovgive på, og at der har været stor
bekymring for, at en sådan lovgivning kunne blive en glidebane i forhold til at indføre
mere tvang, og ikke anerkende voksne menneskers autonomi.
DPS finder at dette lovforslag imødegår disse bekymringer på fineste vis.
1. Formål, anvendelsesområde, persongruppe, og delegation og varighed af beslutninger, er tydeligt beskrevet.
2. Tvangsbehandling kan kun gennemføres med samtykke fra en værge, en
nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig, eller ved tilslutning fra en
anden sundhedsperson med faglig indsigt på området og skal ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand.
3. Ethvert tvangsindgreb skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt og stå
i rimeligt forhold til formålet med indgrebet. Forinden skal tillidsskabende tiltag være forsøgt, og patienten skal forinden være forsøgt motiveret til behandlingen.
4. Tvangsindgreb med henblik på at kunne udføre tvangsbehandling begrænses
til fastholdelse, beroligende medicin, tvangsindlæggelse og tilbageførsel. Der
må ikke anvendes hjælpemidler og remedier som fx bælte eller remme. Her

er personalets sikkerhed dog også væsentlig at have for øje, nogle gange er
det måske mere skånsomt for alle parter hvis der anlægges et bælte i stedet
for udelukkende at anvende fastholdelse.
5. Der skal udfyldes en tvangsprotokol med angivelse af beslutningens omfang
og begrundelse derfor. Beslutningen om anvendelse af tvang skal indberettes
til Sundhedsdatastyrelsen.
6. Der etableres klageadgang og oprettes et Tvangsbehandlingsnævn til behandling af klager.
DPS finder således, at lovforslaget på bedst mulig vis imødegår bekymringen for unødig tvangsanvendelse overfor varigt inhabile.
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