Den 17. december 2018
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
Att.: Nina Fjord Fromberg, Specialkonsulent, Sundhedsjura og Psykiatri
Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien, sundhedsloven og forskellige andre love
Dansk Psykiatrisk Selskab skal takke for muligheden for at medvirke til at kommentere ovennævnte. Vi
vil kommentere de enkelte hovedpunkter.
Tvungen opfølgning efter udskrivning
Fra forsøgsordningen startede i 2010 har der været problemer med fortolkningen af lovgivningen. I første
periode var spørgsmålet, om man skulle ”nulstille”, hvis man skulle have en ny periode med tvungen
opfølgning, altså starte helt forfra med hensyn til antal tvangsindlæggelser. Det Psykiatriske
Patientklagenævn tolkede loven anderledes end Sundhedsstyrelsen. I den følgende periode blev loven
ændret, men der er stadig problemer med fortolkningen.
En lille gruppe patienter har formentlig haft gavn af ordningen, men for flere patienter i ordningen har
det betydet, at man har undladt at indlægge dem til trods for tydelig forværring i tilstanden.
Dansk Psykiatrisk Selskab anbefaler at fjerne ordningen og i stedet fokusere på brugen af
koordinationsplaner og udskrivningsaftaler.
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
Der stilles forslag om, at der skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for alle voksne
indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte som følge af nedsat funktionsevne i henhold til
serviceloven.
Det har fra lovgivers side gennem mange år været ønsket at flere udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner blev udfærdiget. Udviklingen følges via indberetning til Sundhedsstyrelsen.
Imidlertid kan man konstatere, at nogle regioner indberetter koordinationsplaner for retslige patienter
hvilket ikke oprindeligt var meningen.
Dansk Psykiatrisk Selskab støtter forslaget og foreslår en yderligere præcisering af målgruppen.
Kropsscannere og narkohunde
Det er en god ide at øge indsatsen for at holde stoffer og våben ude af en psykiatrisk afdeling.
Umiddelbart synes det noget indgribende over for både patienter og pårørende at indføre denne form for
kontrol.
Hvad angår narkohunde bør der ikke kun være tale om undersøgelse af udearealer, men også af selve
afdelingen (som man har gjort flere steder i mange år)
Dansk Psykiatrisk Selskab støtter forslaget, men ønsker en præcisering af personkredsen hvad angår
kropsscanning.
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Privathospitalers behandling af ambulante retspsykiatriske patienter
Det fremgår af lovforslaget at patienter med ambulant behandlingsdom tilknyttet privat regi ved behov
for indlæggelse skal indlægges på den regionale retspsykiatriske afdeling.
Der bliver snarere tale om indlæggelse på de regionale psykiatriske afdelinger.
Det der kræver ressourcer på de almenpsykiatriske afdelinger er de varetægtsfængslede (ofte indlagt
over 6 måneder) og de sværest syge behandlingsdømte.
Det findes ikke optimalt at en retslig patient har sit ambulante forløb i privat regi og ved
forværring/indlæggelse skal i den regionale psykiatri.
I stedet bør man tilføre de nødvendige ressourcer til varetagelse af denne specialopgave til de
involverede regionale afdelinger.
Dansk Psykiatrisk Selskab støtter ikke forslaget.
Statsligt finansierede færdigbehandlingstakster
Taksterne bør være ens for somatiske og psykiatriske patienter.
Dansk Psykiatrisk Selskab støtter forslaget
Abstinensbehandling
”Straksbehandling” af akutte abstinenser hos personer med stofmisbrug.
Der er tale om en pointering af at også sygehusansatte læger kan foretage ordination af
afhængighedsskabende lægemidler som led i lægelig misbrugsbehandling.
Dansk Psykiatrisk Selskab støtter forslaget.
På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne
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