
 
 

Kommissorium 

 

for 

 

Udvalg vedrørende etiske dilemmaer i psykiatrien og 

det specialiserede socialområde  

 

 

 

Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet 

den 17. november 2010 og skal fungere i perioden 1. marts – 31. de-

cember 2011.  

 

Udvalgets medlemmer 

Formand:  Anders Vistisen (O) 

Næstformand: Mette Valbjørn (A) 

Medlemmer:  Carl Johan Rasmussen (A) 

Niels Callesøe (F) 

Andreas Steenberg (B) 

Erik Vinther (V) 

Harry Jensen (V) 

 

Udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsråds-

medlemmer, til at deltage i udvalgets møder, når det er ønskeligt af 

hensyn til en sags oplysning. 

 

Sekretariatsfunktionen varetages af Psykiatri og Social. 

 

Udvalgets formål og opgave 

Formålet med udvalget er at skabe synlighed omkring de dilemmaer 

og hensyn, der er hverdagen inden for psykiatrien og det specialise-

rede socialområde. Dilemmaer og hensyn, der kan give anledning til 

klager og henvendelser til politikere, presseomtale med videre. For-

målet er endvidere at komme med konkrete forslag til, hvorledes 

man sikrer en efterfølgende drøftelse af dilemmaerne. 

 

Følgende dilemmaer kan indtænkes i udvalgets arbejde: 

  

 Tvang og magtanvendelse – det forhold, at omsorg for pati-

enten og dennes omgivelser kan foranledige tvang og magt-

udøvelse. Væsentligt i den sammenhæng er afvejningen af 

behovet for at udøve tvang og magtanvendelse i omsorgen 

for patienten/borgeren og hensynet til, at en sådan tvang og 

magtanvendelse kan krænke patienten/borgeren og røre ved 

dennes værdighed. 

 Tavshedspligt og samarbejdet med pårørende. Dilemmaet 

består i: 

o hensynet til beskyttelsen af patienten/borgeren – og 
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dennes eventuelle ønske om at holde pårørende uden 

for behandlingen og 

o hensynet til ønskerne om at informere og hjælpe de 

pårørende og at give dem plads som aktive ressource-

personer til gavn for patienten/borgeren. 

 Beskyttelse af omverden og behandling af patienten. 

 Økonomi contra valg af indsats. 

 Patienten/borgernes ønsker og behov contra den pårøren-

des behov. 

 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-

tagne standardforretningsorden for særlige udvalg. Udvalget mødes 4 

– 5 gange i løbet af funktionsperioden 

 

Udvalgets afrapportering 

Udvalgets dagsordener og referater offentliggøres, med de begræns-

ninger der følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, på 

Region Midtjyllands hjemmeside.  

 

Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse til re-

gionsrådet. 


