
 

Sundhed Danmark • Foreningen af danske sundhedsvirksomheder • BØRSEN, 1217 KBH K • 

www.sundheddanmark.nu 

Sundheds- og Ældreministeriet 
Enhed: JURPSYK 
Sagsbeh.: DEPNFF 
Sagsnr.: 1808711 
Dok. Nr.: 727998 
 

19. november 2018 

 

Høringssvar vedr. ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 

Foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, har den 29. oktober 2018 modtaget 

høringen vedr. ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.   

Sundhed Danmark repræsenterer privathospitaler og -klinikker, lægeklinikker, behandlingssteder og bo- og 

opholdssteder, som både udreder og behandler private og offentlig betalte patienter i både kommunalt og 

regionalt regi – både under Sundhedsloven og Serviceloven.  

Sundhed Danmark mener fortsat ikke, at denne løsning er den bedste løsning for målgruppen. Fokus bør i 

stedet være på, at udvide den regionale kapacitet og derigennem skabe muligheder for, at de relevante 

patienter – uden på forhånd at afskrive patientgrupper, kan få en sengeplads.  

Sundhed Danmark anbefaler, at pladserne på sigt afvikles og i stedet overgår til den generelle kapacitet. 

Sundhed Danmark støtter overordnet intentionen om, at der skal være sengepladser til gruppen af de 

tungeste patienter. Men i dag oplever de private bosteder på den ene side, at de for ofte får udskrevet 

deres beboere fra den regionale psykiatri med baggrund i, at der er ’noget’, de kan udskrives til. Og på den 

anden side har meget svært ved at få de regionale afdelinger i tale i forhold til forebyggelse af lange 

indlæggelser, som en kort indlæggelse mange gange kan. Og dermed er overladt til indlæggelse på røde 

papirer.  

Sundhed Danmark anbefaler, at intentionerne fra Psykiatriplanen om langt mere sammenhæng realiseres. 

Og at det sker igennem et tæt offentligt-privat samarbejde, hvor private allerede nu inddrages i 

udviklingsarbejdet. 

Samtidig er private hverken en del af overvejelsen om indstilling til de omtalte pladser eller kan byde ind på 

at drive eller have pladserne. Dermed bliver rigtig mange beboere på ikke-offentlige tilbud overladt til, at 

den ikke-offentlige aktør kan ’sparke døren ind’ i kommunen, så de kommer i betragtning. 

Det er Sundhed Danmarks anbefaling, at reglerne ændres, så kommunen skal sikre en dialog med de ikke-

offentlige tilbud i den enkelte kommune, så alle borgere får samme muligheder. 

Sundhed Danmark stiller sig meget gerne til rådighed for uddybning af ovennævnte. 
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