Oversigt over den samlede tvang i Region Midtjylland
Antal unikke personer berørt af tvangsforanstaltninger
Figur 1 viser antallet af unikke patienter som har været berørt af hhv. beroligende medicin, bælte og
fastholdelse. Antallet af unikke patienter med bæltefiksering var stabilt indtil slutningen af 2019,
hvorefter det steg lidt. Herefter har udviklingen været stabil. Antallet af unikke patienter, der er udsat
for fastholdelse, har været nogenlunde stabilt i perioden, men har haft en stigende tendens i, særligt
2. kvartal, af 2021. Endelig har antallet af unikke patienter der har fået beroligende medicin haft
skiftende udsving, men har samlet set været rimelig stabil over hele perioden.
Figur 1. Udvikling i antal unikke patienter berørt af hhv. bælter, beroligende medicin og fastholden, juli
2019 – juni 2021, Region Midtjylland

Antal tvangsforanstaltninger
Figuren herunder viser antallet af foranstaltninger med hver af de 3 typer tvang. Antallet af alle tre
typer foranstaltninger med tvang har generelt været stigende i perioden. Særligt antallet af
foranstaltninger med bælte er steget i første halvår af 2021.
Figur 2. Udvikling i antal foranstaltninger med hhv. bælter, beroligende medicin og fastholden, juni
2019 – juli 2021, Region Midtjylland

Ny registeringspraksis er trådt i kraft
vedr. bæltefiksering d. 10. august 2020

Lovændring i forbindelse med registrering af bæltefiksering
Der er kommet nye vejledninger til psykiatriloven, som trådte i kraft 10. august 2020. Omkring brugen
af bæltefiksering kan det fremhæves, at




Alle fikseringer i forbindelse med tvangsbehandling skal fremover registreres særskilt. Det vil fx
være tilfældet, hvis der i forbindelse med tvangsernæring eller ECT-behandling anvendes
fiksering (uanset varighed).
Tidligere praksis med, at et bælte kan genanlægges inden for en time uden at bæltfiksering skal
indberettes er ændret, således at tidsrammen nu er 15 minutter.

Ændringerne er ved at blive indarbejdet i relevante fællespsykiatriske retningslinjer.
Konkret betyder ændringen, at der er en relativt stor stigning i antallet af bæltefikseringer ifm.
tvangsernæring i Center for Spiseforstyrrelser. Dette på trods af, at den kliniske praksis er uændret. I
målbilledet, hvor indikatoren måler antallet af unikke patienter, har ændringen mindre betydning for
tallene, da det vedrører ganske få patienter.

