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 FOA- Fag og Arbejde har længe deltaget i debatten omkring anvendel-

se af tvang i psykiatrien og senest debatten om oppegående tvangsfik-

sering. Det er særligt en mindre gruppe patienter som lovforslaget ret-

ter sig mod. Vores holdning er, at tvang altid skal søges undgået gen-

nem den psykiatriske kapacitet med gode normeringer, faglighed og 

terapiformer. Men når tvang alligevel bliver nødvendig, skal denne altid 

bygge på mindste middels princip.  

Ref.: 

KAS/ulro 

Det er altid spørgsmålet om, hvad det tjener den enkelte patient bedst. 

Er det den fortsatte kraftige sløvende medicinering eller isolation der 

skal stå overfor den oppegående tvangsfiksering, hvor patienten har 

mulighed for at kunne deltage i et defineret fællesskab som kan have 

positiv effekt på patientens samlede psykiske, fysiske og sociale til-

stand. Oppegående tvangsfiksering kan også give mulighed for at pati-

enten kan indgå i forskellige former for terapi som eksempelvis at kun-

ne komme udenfor og gå en tur. Muligheder som medicineringen eller 

isolation ikke giver.  

 

FOA – Fag og Arbejde mener, at det altid er en faglig vurdering, hvil-

ken type tvang det er nødvendig at iværksætte. Vi bakker op omkring 

proceduren for at kunne iværksætte oppegående tvangsfiksering, hvor 

både sagkyndigt råd med second opinion funktion og Sundhedsstyrel-

sen er part. Vi vil dog pege på vigtigheden af, at der føres tilsyn med 

tvangsforanstaltningen, og at der evalueres på disse. Dette både for at 

generere et erfaringsgrundlag, men også for at bruge erfaringerne til at 

skabe en åbenhed omkring tvang og tvangsmetoder i psykiatrien. 

Tvang i psykiatrien er et tabubelagt emne i samfundet. Mange har ge-

nerelt den holdning, at det er et sanktionsmiddel overfor patienterne 

og lettest for personalet. Men hvis tvang i psykiatrien som eksempel 

oppegående tvangsfiksering er en udviklingsmulighed for patienten, og 

der er nok og rette faglige kompetencer til rådighed i dette arbejde, er 
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det at foretrække frem for, at patienter passiviseres med medicin eller 

isoleres udover, hvad nødvendigt er.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 

   

 


