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Finanslovsaftale skal øge kvaliteten og halvere tvang i psykiatrien. Oplysningen kommer fra
Sundheds og Ældreministeriets hjemmeside fra en pressemeddelelse den 26. november 2013.
"Tallene taler for sig selv: Antallet af psykisk syge misbrugere stiger. Antallet af
tvangsindlæggelser stiger, ved seneste opgørelse med 11 pct. Antallet af genindlæggelser
inden for én måned stiger, så de i dag udgør 20-30 pct. af alle indlæggelser". Oplysningen er
fra Dagens Medicin den 15. januar 2016.
... og hvad gik der så lige galt for psykiatrien og for regionerne? I stedet for at halvere brugen
af tvang, er det øget med 11 %. Der er afsat midler til nedbringelse af tvang, som
tilsyneladende bruges forkert. Nogen gør unægtelig ikke sit arbejde godt nok.
Hvad vil regionsrådet gøre for at finde årsagen til stigningen i brugen af tvang?
Hvad vil regionsrådet gøre, så den uheldige udvikling standses og vendes til nedadgående,
som det oprindelige mål?
Svar
Jeg vil gerne starte med at takke Per Søderdahl for henvendelsen.
Per Søderdahl spørger hvad regionsrådet vil gøre for at finde årsagen til stigningen i brugen af
tvang i psykiatrien.
Jeg vil gerne starte med at understrege, at tvang er et stort fokusområde i Region
Syddanmark både politisk og ude på de enkelte psykiatriske afdelinger.
Region Syddanmark har et mål om, at andelen af personer, der tvangsfikseres, skal være
halveret inden udgang af 2018. Området bliver fulgt tæt både politisk i Region Syddanmark
og nationalt. Data for Region Syddanmark i 2015 viser, at der er sket et fald på 14,6 % i
forhold til antallet af bæltefikseringer. Derudover viser data, at der i 2015 har været 53 %
færre tvangsfikseringer, der har varet over 48 timer. Data viser, at man på de enkelte
psykiatriske afdelinger har fokus på at minimere antallet af tvangsfikseringer og antallet af
lange tvangsfikseringer.

Data viser også, at der er en udfordring i forhold til anvendelsen af beroligende medicin under
tvang. I 2015 er der sket en stigning på 26,2 % i forhold til anvendelsen af beroligende
medicin under tvang.
Det handler langt fra kun om at den ene form for tvang erstattes med anden tvang – der er
rigtig mange forskellige forhold der spiller ind. Det bliver der i den kommende tid sat ekstra
meget fokus på i den videre indsats for at nå målet om 50 % reduktion i 2018.

