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Høringssvar fra Region Midtjylland

Region Midtjylland fremsender hermed bemærkninger til Beretning til
Statsrevisorerne om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i
psykiatrien, som Rigsrevisionen sendte i høring i regionerne den 20.
november 2020.
Bemærkningerne angives nedenfor med reference til beretningens
punkter.

Konklusion, side 2
Bemærkning:
Det bør anerkendes i konklusionen, at regionerne har iværksat en
række succesfulde initiativer til forebyggelse af tvang, som har skabt
forbedringer for patienterne. Det bør endvidere nævnes, at den
manglende indfrielse af målene i partnerskabet ikke nødvendigvis
alene skyldes mangel på styring, men også kan skyldes psykiatriens
rammevilkår samt forhold i den kommunale sektor og på bostederne.
Punkt 12, side 5
Bemærkning:
Det er forståeligt at Rigsrevisionen har valgt at afgrænse
undersøgelsen, så denne ikke omhandler kommunernes ansvar i
forhold til forebyggelse af tvang. Det anbefales dog, at Rigsrevisionen
skriver, at det i den fremadrettede forebyggelse er vigtigt at se
forebyggelse af tvang i et meget bredere perspektiv, som ikke alene
begrænser sig til sengepsykiatrien, men som også ser på
eksempelvis kommunernes og private bosteders ansvar for at
forebygge tvang.
Punkt 19, side 8, og punkt 66, side 22
Bemærkning:
Det bør nævnes, at Region Midtjylland ad flere omgange har bedt
Sundhedsstyrelsen iværksætte en national kompetenceindsats for at
sikre ensartet registrering af tvang.
Punkt 37, side 12
Bemærkning:
Det bør nævnes, at der er foregået megen god videndelig på tværs af
regionerne i perioden, og at denne har været drevet af regionerne.
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Regionerne har eksempelvis etableret en tværregional følgegruppe, hvor der løbende er delt
viden mellem regionerne om initiativer til forebyggelse af tvang og udfordringer dermed. I den
forbindelse har der desuden været afholdt flere temadage om forebyggelse af tvang.
Punkt 57, side 17
Bemærkning:
I beskrivelse af udviklingen i indikatoren "Udvikling andel personer, der bæltefikseres, af antal
indlagte i %" (fig. 3.) nævnes det korrekt, at Sundhedsstyrelsen ikke har været i stand til at
levere data siden 2018. Det bør derfor næves, at Region Midtjylland havde en særlig positiv
udvikling i 2019, som således ikke fremgår af figur 3. Fra 2018 til 2019 faldt antal unikke
patienter, som fikseres, fra 350 til 260 patienter (som udgør tælleren i indikatoren). Det
anbefales, at der derfor suppleres med en figur, som viser udviklingen i antal unikke patienter,
som fikseres pr. 100.000 borgere – da dette vil tegne et mere retvisende billede af
udviklingen.
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