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2. august 2016 

Høringssvar til 

Kommissorium for arbejde om en forbedret indsats imod vold på botilbud 

Dansk Psykiatrisk Selskab ser positivt på at der nedsættes en arbejdsgruppe på dette område. Der er 

behov for en tryggere hverdag for beboere og ansatte på disse botilbud. 

Vi er også meget tilfredse med at se, at man vil øge det tværsektorielle samarbejde for at anvende 

en bredere vifte af fagligheder. 

Arbejdsgruppen kan ses som en opfølgning på høringen den 7/6-2016 i afholdt af Folketingets 

Social og Sundhedsudvalg. Ved høringen kom der meget enslydende kommentarer fra bruger, 

patient og pårørende organisationerne til de faglige organisationer, der sad i panelet til høringen. 

Dansk Psykiatrisk Selskab pegede på følgende behov 

• Der er behov for flere intensive/lukkede psykiatriske sengepladser.  I den nuværende situation 

er der manglende kapacitet på 15-20%.  

• Der findes bosteder, der er specialiseret til særlige målgrupper. Som regel er der tale om 

mindre enheder. Der er gode erfaringer herfra. Derfor skal bostederne i højere grad 

specialiseres til specifikke målgrupper. Det er vigtigt, at se på personalets faglige 

sammensætning i forhold til de specifikke målgrupper. 

• Beskæftigelse er et mål for alle mennesker. Beskæftigelse er forebygger og fremmer de 

fysiske og psykiske helbred. Brugere og patienter skal derfor have flere muligheder for 

beskæftigelse – under indlæggelse og efter udskrivelse. 

• Misbrug er et væsentligt problem i forhold til sikkerheden på botilbuddene. Misbrug er en 

psykisk lidelse. Der er alt for mange eksempler på at samordningen af behandlingen mellem 

sektorerne svigter. Misbrugsbehandlingen af patienter med svære sindslidelser bør derfor 

organiseres sammen med den øvrige behandling 

• De såkaldte sektorovergange er farlige for brugere og patienter. Når ansvaret skifter er der 

vigtigt at det sker uden kontinuitetsbrud i behandlingen af borgeren. Det har vist sig næsten 

umuligt i praksis. Derfor skal en løsning af problemet gå mod færre overgange - ikke flere! 

• Og til sidst det vigtigste. Folketinget og regionerne har under dagsordenen om lighed og 

ligeværd for mennesker med psykiske lidelser også sat mål for nedbringelsen af tvang i 

psykiatrien. Dansk Psykiatrisk Selskab mener, at tvang er nødvendigt, men støtter at tvangen 

skal nedbringes. Derfor må en løsning ikke føre til mere tvang - men mindre tvang. Det kan 
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kun lade sig gøre ved at holde kompetencen til at udøve tvang i afgrænsede miljøer og under 

afprøvede former. Man kan ikke nedbringe udøvelsen af tvang ved at udvide adgangen. 

Der var bred enighed om, at en forbedret indsats først og fremmest hviler på anvendelse af kendte 

midler i et større omfang. Der var bred enighed om, at en såkaldt mellemstation for en særlig 

gruppe af beboere ikke var en løsning af de grunde, der er nævnt ovenfor. Det er derfor med 

bekymring, at Dansk Psykiatrisk Selskab læser kommissoriet.  

Kommissoriet peger på, at løsningen er et nyt tilbud til en særlig gruppe af borgere. Dette er på 

trods af, at der ved høringen var enighed om at der ikke var behov for en ”mellemstation”. 

Vi så derfor gerne, at arbejdsgruppen i stedet analyserede kapaciteten i det eksisterende system og 

kom med forslag for den brede gruppe af borgere på botilbuddene. Forslagene bør hvile på kendte 

og afprøvede metoder. Dansk Psykiatrisk Selskab er særligt bekymret for at mellemstationen kan 

øge tvangsanvendelsen. En øgning af tvangsanvendelsen vil gå i mod alle de senere års politiske 

målsætninger. 

Vi håber derfor på, at kommissoriet revideres på disse områder. Dansk Psykiatrisk Selskab stiller 

sig naturligvis til rådighed for arbejdet.  

Venlig hilsen 

På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne 

Torsten Bjørn Jacobsen 

 


