Spørgsmål fra Jesper Boesen Nielsen
regionsrådsmødet 25. februar 2019

1.
Er det regionsrådet bekendt, at ikke for alle forløber elektrochokbehandlinger lige glat uden nævneværdige
bivirkninger eller fødes der svingdørspatienter?
2.
Er det regionsrådet bekendt, at der er ret så mange patienter, der bliver medicinafhængige når lægen
vælger at behandle med benzodiazepiner?
3.
Er det regionsrådet bekendt, at økonomiske problemer i sig selv kan udløse sygdom og mange
genvordigheder?
4.
Er det velkendt, at tvangsindgreb giver en dårlig stemning blandt patienterne, og hvordan kan det være det
går så langsomt med at nedbringe tvangen i Psykiatrien?
5.
Er det velkendt, at en psykiatrisk overlæge er en magtfaktor som ikke alle har det lige godt med?
6.
Forventer regionsrådet, at borgere der har været udsat for en grov tvangsindlæggelse kommer videre med
deres skrøbelige eksistens eller er det det samme som en dødsdom?

Svar
1: Hvad er bivirkningerne ved ECT?
ECT er en effektiv og skånsom behandling til særlige psykiatriske tilstande, der gives jf. retningslinjer, i de
tilfælde det ikke er muligt med anden form for behandling. Der kan være lette bivirkninger i form af
forbigående hukommelsesproblemer. Erfaringen er, at behandlingen er hjælpsom når den anvendes
korrekt for den enkelte patient.
2: Er det rigtigt, at mange patienter bliver medicinafhængige i forbindelse med behandling med
benzodiazepiner?
Benzodiazepiner er vanedannende ved længerevarende brug. Benzodiazepiner gives derfor i kortere
perioder, jf. de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. I nyere tid er der kommer
skærpede regler om brug af benzodiazepiner for at undgå, at patienter bliver afhængige heraf.
3: Kan økonomiske problemer udløse sygdom og genvordigheder?
Økonomiske problemer er kendt som en belastning for den enkelte. Man bør derfor søge relevant støtte til
afhjælpning af dette.
4: Hvorfor går det så langsomt med at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien?
Der er stor opmærksomhed på nedbringelse af tvang og der arbejdes hele tiden på at sikre, at patienter får
behandling på frivillig basis, da det klart giver den bedste behandling.

5: Har den psykiatriske overlæge for meget magt?
Den psykiatriske overlæge er behandlingsansvarlig og forpligtet til at følge psykiatriloven og
retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Den psykiatriske overlæge er forpligtet til at søge at opnå
samarbejde og behandling med samtykke fra patienten.
6: Forventes borgere, der har været udsat for tvang, at kunne komme videre i livet?
Tvang – når det undtagelsesvist er nødvendigt – udføres med henblik på at behandle og hjælpe patienten til
at blive bedre fungerende og kunne fortsætte frivillig behandling, så længe det er nødvendigt.

