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Indledning 

Da det er Sundheds- og Ældreministeriet, der anmoder om høringssvar, er det udformet på dansk. 

 

Generelt 

Indholdet lægger sig tæt op af den danske psykiatrilov. Der er dog enkelte steder, hvor protokollen stiller 

skærpede krav i forhold til den danske psykiatrilov og forvaltningen af samme. 

 

Vedrørende Artikel 6 – person of trust 

Det kræves i den danske psykiatrilov, at der beskikkes en patientrådgiver, når patienter undergives tvang. I 

protokollen beskrives en ”person of trust” som en person, patienten selv vælger, og denne ”person of trust” 

udtrykker vilje til at støtte patienten under indlæggelsen. I dansk psykiatri har man mulighed for at inddrage 

en bisidder. Det er nok en bisidder og ikke en patientrådgiver, der bedst opfylder kriterierne i protokollen for 

en ”person of trust”. Det er også muligt, at det øgede krav til pårørendeinddragelse dækker det, der sigtes til i 

protokollen. 

 

Vedrørende Artikel 9 

Her omtales ” "appropriate environment". Man kunne indskærpe, at patienter, der er underlagt 

tvangsforanstaltninger, skal tilbydes en hospitalsstandard, som mindst svarer til den, man tilbyder patienter, 

der frivilligt er indlagt på psykiatrisk afdeling.  

 

Vedrørende Artikel 10 

Her omtales kriterier for anvendelse af tvangsforanstaltninger. I protokollen anvendes ordlyden: At 

personens sygdom skal udgøre “a significant risk of serious harm to his or her health”. Dette er en skærpelse 

i forhold til dansk lovgivning. Den danske psykiatrilov har et såkaldte helbredskriterie. Der står følgende: 

”Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ??ellers vil blive væsentlig 

forringet”. Undersøgelser har vist, at det kan afgørende forlænge varigheden af ubehandlet psykose, hvis 

lovgivningen alene fokuserer på ”farlighed”. Det har indvirkning på sygdomsforløbet og muligheden for at få 

det bedre. Det er Dansk Psykiatrisk Selskab klare holdning, at der bør være et helbredskriterie. 

 

Det fremgår, at patienten skal have en ”mental disorder”, og ikke at patienten skal være psykotisk. Dette kan 

måske have konsekvenser for de mennesker, der har en psykisk lidelse, uden at der er tale om en psykotisk 

tilstand.  

 

Ad 115. Under kriterier for tvangsanvendelse står der : No less intrusive means of addressing this risk are 

available. Man burde skrive "possible" i stedet for "available", eller evt. possible and available. Dermed 
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indikere man, at det er ikke forsvarligt blot at fjerne adgangen til mulige (possible) interventioner. Tvang bør 

ikke forekomme, hvis det kan undgås. I hvert fald ikke i de tilfælde, hvor det tilgængelige (available) er 

ringere end det, som hospitalsmyndigheden eller anden driftsherre burde have stillet til rådighed. 

 

Vedrørende Artikel 11 

Som ovenfor beskrevet under artikel 10, er der ikke en distinktion mellem ”mental disorder” og psykotisk 

tilstand. 

 

Vedrørende Artikel 12  

Her henledes opmærksomenheden på at dansk lovgivning ikke kræver politiets medvirken, når patienten 

tvangsindlægges fra somatisk afdeling og herefter overflyttes til psykiatrisk afdeling. Umiddelbart udfordrer 

protokollen denne praksis. 

 

Vedrørende Artikel 15 

Det er ikke nærmere specificeret med tidsintervaller for, hvornår det skal vurderes, om patienten fortsat 

opfylder kriterierne for opretholdelse af tvangsforanstaltningen. I den danske lovgivning er der terminer for 

revurdering af en eller? flere tiltag: tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse samt bæltefiksering. 

Varigheden af en beslutning om tvang bør specificeres. 
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