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Til patientrådgivere og bistandsværger – til orientering 

       

 

 

Som bekendt trådte en ny psykiatrilov i kraft i går mandag den 1. juni 2015 jf. vedhæftede lovforslag 

vedtaget den 28. april 2015. 

Den væsentligste ændring sker på tvangsfikseringsområdet, hvor loven i lovbemærkningerne tager 

udgangspunkt i, at Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) i 2002, i 2008 og igen i 2014 har 

kritiseret Danmark for brugen af meget lange tvangsfikseringer. ”CPT udtalte i rapporten vedrørende 

besøget i 2008, at CPT ”forbliver alvorligt bekymret ” over brugen af langvarige tvangsfikseringer og 

henviser i sin rapport om besøget i 2002, hvori det understreges, at fikseringer i dagevis ikke har nogen 

medicinsk  berettigelse, og efter CPT´s opfattelse er at ligestille med nedværdigende behandling. Dette 

gentages i 2014-rapporten. CPT udstikker i rapporten det princip, at en tvangsfiksering bør anvendes i så 

kort tid som muligt, normalt kun nogle få minutter eller nogle få timer. Derudover anbefaler CPT, at 

tvangsfiksering  alene bør anvendes i de tilfælde, hvor en patient udsætter sig selv eller andre for 

nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.” 

I lovbemærkningerne er der også en henvisning til Psykiatriudvalget, der i sin rapport har foreslået, ”at der 

sættes fælles mål for en markant og varig reduktion af tvang frem mod 2020, herunder et mål om, at en 

tvangsfiksering som udgangspunkt ikke må udstrække sig over 48 timer, med mindre helt specielle hensyn 

taler herfor, herunder patientens, personalets eller andres sikkerhed.” 

Det tilføjes, at ”det er afgørende for regeringen, at brugen af tvangsfiksering reduceres i både antal og 

tidsmæssig udstrækning. Det vurderes, at der er behov for bl.a. at skærpe reglerne for tvangsfiksering med 

henblik på at opnå en sådan reduktion.” 

Lovgivningsmæssigt lægges der således op til, at kriterierne for og tilsynet med tvangsfikseringer skærpes. 

 

 

 

 

 

 

 



En tvangsfikserings iværksættelse og opretholdelse forudsætter fra 1. juni 2015: 

 

IVÆRKSÆTTELSE: 

1. at det nu er overlægen, der træffer beslutning om anvendelse af tvangsfiksering. 

2. at det som altovervejende hovedregel af journalen klart fremgår på hvilken måde at 

patienten var farlig, på hvilken måde, at patienten generede konkrete medpatienter, 

eller på hvilken måde, at patienten øvede hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Det 

anses således ikke som tilstrækkeligt, at det i journalen i overskriftform anføres, at 

patienten var ”udadreagerende”, ”vredladen” , ”truende”, ”anspændt” eller ”direkte 

verbalt truende”. Det skal i journalen direkte anføres på hvilken måde, at patienten var 

udadreagerende, på hvilken måde at, patienten var vredladen, på hvilken måde, at 

patienten var truende, på hvilken måde, at patienten var anspændt eller på hvilken 

måde, at patienten var direkte verbalt truende.  

Ud fra disse beskrivelser  vil nævnet vurdere, om de anførte oplysninger er tilstrækkelige 

til at fastslå, at der i den konkrete situation var en aktuel, konkret og påviselig 

fare/ulempe/hærværk.  

3. at det fremgår af journalen at mindste middels princippet har været iagttaget i relation 

til: a. forsøg på at tale patienten til ro, b. at det er forsøgt at skærme patienten, og c. at 

patienten er forsøgt tilbudt beroligende medicin til frivillig indtagelse, eller at det er 

beskrevet hvorfor a., b. og c. ikke har kunnet lade sig gøre. 

4. Tilsidesættelse af punkt 2. og 3. medfører at tvangsfikseringen ikke kan godkendes. 

 

 

OPRETHOLDELSE: 

 

Det skal efter 2-4 timer i journalen godtgøres, hvorfor det anses for væsentligt at 

opretholde tvangsfikseringen under henvisning til patientens eller andres liv, førlighed 

eller sikkerhed. 

Da reglen i Psykiatrilovens § 14, stk. 3 er en undtagelsesbestemmelse, vil den blive 

fortolket indskrænkende og restriktivt. 

Ud over overlægens subjektive vurderinger vil det således også være nødvendigt med 

objektive beskrivelser af patientens adfærd og ytringer under tvangsfikseringen. 

Udeladelse af den objektive beskrivelse vil blive tillagt negativ betydning, der kan 

bevirke, at tvangsfikseringen ikke kan godkendes fra dette tidspunkt. 

Patientens tidligere adfærd vil kun i tvivls tilfælde blive tillagt betydning. 

 

 



REVURDERINGERNE: 

 

1. Alle revurderinger skal fremover indeholde: 

a. Beskrivelser, der dækker opretholdelsen jf. ovenfor 

b. Beskrivelser, der dækker mindste middels princippet dvs. beskrivelser, hvorfor 

mindre indgribende indgreb må anses for utjenelige. 

2. Første revurdering gennemføres efter 2-4 timer – dog skal patienten aldrig vækkes for at 

gennemføre en revurdering.  I givet fald udskydes revurderingen til umiddelbart efter, at 

patienten er vågnet. 

3. Anden og følgende revurderinger gennemføres jævnt fordelt over døgnet. 

4. Hvis en revurdering udelades, skabes en formodning for at betingelserne for den 

fortsatte tvangsfiksering ikke længere er til stede. 

5. Hvis næstfølgende revurdering udelades, kan Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke 

godkende opretholdelsen af den fortsatte tvangsfiksering. 

ANVENDELSE AF REMME: 

1. Anvendelse af remme forudsætter overlæge godkendelse og særskilt begrundelse 

2. Ifølge bek. 1338 § 22, stk. 4 skal der særskilt tages stilling til den fortsatte anvendelse af 

dette tvangsmiddel. 

3. Hvis anlæggelse af remme udelukkende er dikteret af patientens kropsbygning, kan 

løbende særskilt stillingtagen dog udelades. 

4. Tilsidesættelse af disse regler medfører, at remmene ikke kan godkendes. 

 

OVERLÆGENS GODKENDELSE: 

1. Efter Psykiatrilovens § 4 a kan en anden læge i overlægens fravær træffe beslutning, men 

overlægen skal i så fald efterfølgende ”snarest” tage stilling til beslutningen. 

Efter lovbemærkningerne indebærer udtrykket ”snarest”, at overlægen skal tage stilling 

hurtigst muligt efter, at overlægen igen er mødt på hospitalet. Der sigtes her til en 

situation, hvor tvangsfikseringen iværksættes omkring midnat. I den situation kan 

overlægen vente med at tage stilling, til overlægen senere på dagen møder på 

hospitalet. 

Hvis overlægens stillingtagen foreligger inden for to dage, vil nævnet ikke fremkomme 

med bemærkninger. Ved senere stillingtagen vil nævnet afæske hospitalet en forklaring 

på udsættelsen og på den baggrund træffe afgørelse i sagen. 

Det kan oplyses, at Folketingets Ombudsmands tidligere inspektionschef på 

Psykiatriområdet var enig i denne praksis, der bygger på, at overlægens godkendelse  

også kan ske telefonisk på baggrund af oplysninger til overlægen om præmisserne for 

tvangsfikseringen eller dens opretholdelse. 

2. Tilsidesættelse  af denne regel medfører at tvangsindgrebet har været ulovligt i 

perioden, hvor overlægen  ikke har taget stilling. 



EKSTERNT TILSYN: 

1. Der gennemføres eksterne tilsyn umiddelbart efter 24 timer, 48 timer, 4 dage, 7 dage og 

7 gange x dage. 

2. Det eksterne tilsyn skal både forholde sig til: 

a. Reglen for opretholdelse af tvangsfikseringen og 

b. Mindste middels princippet dvs en vurdering af om tvangsfikseringen burde 

afløses af andre mindre indgribende tvangsindgreb eller om tvangsfikseringen 

helt burde ophæves. 

c. Nødvendigheden af eventuelt at opretholde anlagte remme 

3. Ikke efterlevelse af ovennævnte vil medføre kritik fra nævnets side. 

 

  

                                                                                                                                         

Henning Lund-Sørensen 

 

 

 

 

 

 


