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Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar til:
ARBEJDSGRUPPENS AFRAPPORTERING:
INDSATSER TIL FOREBYGGELSE AF VOLD PÅ
BOTILBUD – 8 INDSATSOMRÅDER
Dansk Psykiatrisk Selskab anerkender bestræbelserne på at sikre en tryggere hverdag
for såvel beboere som ansatte på de psykiatriske botilbud.
Dansk Psykiatrisk Selskab pegede dog allerede i sit høringssvar til kommissoriet for
arbejdsgruppen på, at man på forhånd havde lagt sig fast på en for snæver løsning.
Særligt bekymret er Dansk Psykiatrisk Selskab for den nye boform. Det er en såkaldt
”mellemstation”, hvor der skal være adgang til tvang.
Nu erfarer vi, at man peger på en løsning, hvor der er ikke blot skal være adgang til
tvang i et omfang, som det kendes fra psykiatriloven. Adgangen udvides ovenikøbet.
Der skal være mulighed for ”besøgsrestriktioner, åbning og kontrol af post, undersøgelse af beboerens opholdsrum og ejendele, kropsvisitation, tilbageholdelse, tilbageførsel, personlig skærmning, tvungen opfølgning og aflåsning af yderdøre samt værelsesdøre.”
Det er vigtigt at gøre sig klart, at enkelte af disse magtmidler i dag kun er tilladt i
fængsler eller på landets mest sikrede psykiatriske afdeling, Sikringen.
Forslaget går endnu videre: Personer, der er til fare for andre og er uforudsigelige i
adfærd, personer med svær psykisk lidelse, personer med nedsat psykisk funktionsevne og/eller svære sociale problemer og personer med gentagne indlæggelser på
psykiatriske afdelinger eller minimum én længerevarende indlæggelse på psykiatrisk
afdeling bag sig.
Dette afsnit er særdeles problematisk, da det i helt uset omfang udvider den personkreds, der kan underlægges tvang. Dansk Psykiatrisk Selskab har bemærket, at Institut for menneskerettigheder har kritiseret ovennævnte passager for at være i strid
med den europæiske Menneskerettighedskonvention og FNs Handicapkonvention.

Med disse kriterier vil hovedparten af de mennesker, der er beboere på et hvilket
som helst bosted, og mennesker, der på et tidspunkt har været indlagt på en lukket
psykiatrisk afdeling, kunne underlægges tvang.
Det allermest alarmerende i arbejdsgruppens forslag er måske den manglende forståelse af, hvordan lovgivningen udmøntes i dag, og i hvilket omfang uafprøvede lov
og regelsæt vil virke voldsforebyggende.
Dansk Psykiatrisk Selskab har meget svært ved at se, hvorfor forslaget ikke bygger på
et kvalitetsløft og en kapacitetsudvidelse i de eksisterende sektorer. Det fortaber sig,
hvordan man inden for en overskuelig fremtid kan opnå de tilstræbte mål om sikkerhed og tryghed.
Dansk Psykiatrisk Selskab peger fortsat 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.
• Aktivitet, beskæftigelse og fysisk udfoldelse er godt for alle mennesker. Aktivitet,
beskæftigelse og fysisk udfoldelse forebygger og fremmer det fysiske og psykiske
helbred. Brugere og patienter skal derfor have flere muligheder for aktivitet, beskæftigelse og fysisk udfoldelse – 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 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. En forbedret indsats må først og fremmest
hvile på anvendelse af kendte midler i et større omfang.
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