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Vedr. høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 665 

af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt 

inhabile. 

 

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) takker for modtagelsen af ovennævnte 

bekendtgørelser i høring. 
DPS har i mange år, sammen med andre aktører, kæmpet for lovgivning på dette 

område, så det er en stor glæde at loven nu endelig er en realitet. 

 

Høringsmaterialet består af 5 forskellige udkast til bekendtgørelser, der vil blive 

kommenteret hver for sig. 

 
1. Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede 

beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt 

inhabile: 

DPS anerkender vigtigheden af nationalt, at kunne få et overblik over 

udbredelsen og omfanget af beslutninger om tvangsanvendelse, og forventer at 

indberetninger via LPR og SEI er sammenlignelige, således at man kan få et 

reelt overblik over tvangsanvendelser både på sygehuse og andre 
behandlingssteder. 

 

2. Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang 

ved somatisk behandling af varigt inhabile: 

Det står ikke klart, hvorvidt det er muligt at beslutte tvangsbehandling på fx et 

sygehus hvor tvangsbehandlingen efterfølgende kan udføres i patientens 
hjem/bosted, fx indgivelse af penicillin tabletter. Og i givet fald hvem der har 

pligt til at registrere den udførte tvang i tvangsprotokollen. 

I afsnittet om tvangsindlæggelse bør det gøres mere tydeligt, hvad man forstår 

ved indlæggende læge. Er det den praktiserende læge, der har fundet 

indikation for tvangsbehandling eller er det overlæge/tandlæge på modtagende 

sygehus afdeling? Begge instanser må formodes at skulle udfylde relevante 

tvangsprotokoller. Hvad menes med ”endelig beslutning” og ”besluttende 
læge”? 

 

3. Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk 

behandling af varigt inhabile: 

Her virker det logisk at begrebet ”lægen der har truffet beslutning om at en 

patient skal tvangsindlægges” er fx den praktiserende læge. Men igen bør 
brugen af begreberne ensartes for alle bekendtgørelser for at undgå 

misforståelser. 
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4. Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af 

sager ved Tvangsbehandlingsnævnet: 

Ingen kommentarer 
 

5. Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse af 

varigt inhabile: 

Ligner umiddelbart procedurerne fra Psykiatriloven. Det er glædeligt at det flere 

gange pointeres at tvangsindgreb skal iværksættes så respektfuldt og skånsomt 

som muligt, og at nærmeste pårørende så vidt muligt skal underrettes. 
 

På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne 
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