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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatrilo-

ven   

FOA takker for muligheden for at give bemærkninger til lovforslaget om 

brug af tvungen opfølgning efter udskrivning. 

Det er FOAs opfattelse, at det grundlæggende ikke er en god ide at ud-

vide muligheden for brug af tvang i forhold til psykiatriske patienter. 

FOA erkender, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt med tvang – 

også for patientens egen skyld, men FOA er af den opfattelse, at yder-

ligere muligheder for tvang ikke er den rigtige vej at gå overfor psykisk 

syge. 

Der er gode erfaringer fra flere steder i landet, hvor man har etableret 

opsøgende teams og disse erfaringer skal der læres af, derfor  er det 

FOAs opfattelse, at der skal sættes massivt ind overfor de hjemmebo-

ende psykisk syge med støtte, kontaktpersonsordninger og muligheder 

for en kontakt døgnet rundt til sundhedsfaglige personer. FOA mener 

ikke, at politiet til at løse sundhedsfaglige opgaver. De har ikke de fag-

lige forudsætninger og ressourcerne kan simpelthen bruges bedre. 

Vi må anerkende, at en psykisk syg borger har brug for støtte, vejled-

ning og omsorg fra den dag, de bliver udskrevet fra hospitalet. Det er 

FOAs vurdering, at det vil være langt mere hensigtsmæssigt med en 

udbygning og styrkelse af opsøgende psykoseteams og af distriktspsy-

kiatrien med en tættere opfølgning på behandling af de patienter, der 

vurderes at kunne komme i betragtning i forhold til brug af tvungen 

opfølgning efter udskrivning.  

Det er derudover FOAs holdning, at kompetente medarbejdere med 

den nødvendige faglige viden og indsigt i stor udstrækning kan sikre, at 

det ikke er nødvendigt at bruge tvang. 
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