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Høring over forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige
pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og
justering af visitationskriterierne til de særlige pladser på
psykiatrisk afdeling)
Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring. Forslaget
indeholder præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk
afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til
de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.
Rådet har tidligere afgivet høringssvar ved oprettelsen af de særlige pladser ved
psykiatrisk afdeling. Rådet henviser til dette svar.
Det anføres i høringsbrevet, at Danske Regioner og KL på baggrund af de
foreløbige praktiske erfaringer med visitationen til de særlige pladser finder, at
visitationskriterierne er unødigt begrænsende i forhold til at visitere patienter
inden for den relevante målgruppe. Det uddybes ikke nærmere i
bemærkningerne, hvad disse praktiske erfaringer dækker over, fx i forhold til
brugernes og personalets erfaringer.
Det anføres i høringsbrevet, at ministeriet foreslår at justere
visitationskriterierne for at sikre, at visitationskriterierne ikke virker unødigt
begrænsende. Det uddybes ikke nærmere, om man fra ministeriets side rent
faktisk mener, at de nuværende kriterier er for begrænsende, og hvilken
begrundelse i forhold til målgruppen, der ligger bag de foreslåede justeringer.
Rådet finder det på den baggrund vanskeligt at forholde sig til de foreslåede
ændringer, da rådet ikke har tilstrækkelig viden om baggrunden for, at pladserne
står tomme, ligesom det heller ikke fremgår af høringsmaterialet, hvilke
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overvejelser der ligger bag det foreslåede – bl.a. i forhold til alternativt at
nedlægge eller omdanne de særlige pladser til den almindelige psykiatri.
Rådet finder det dog grundlæggende betænkeligt at ændre visitationskriterier
fastsat efter en længere politisk proces med den begrundelse ”at sikre, at
visitationskriterierne ikke virker unødigt begrænsende”. En forudsætning for at
ændre kriterierne må efter rådets opfattelse være, at man faktisk mener, at de
er begrænsende på en uhensigtsmæssig måde set i forhold til at afhjælpe et
behov for en bestemt målgruppe af udsatte borgere. Det er således uklart for
rådet, om der er et behov, som ikke dækkes i tilstrækkelig grad med de
nuværende kriterier, eller om der snarere er tale om et mindre behov end først
antaget. Rådet kan kun i meget begrænset omfang finde overvejelser herom i
høringsmaterialet.

Med venlig hilsen
på Det Etiske Råds vegne
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