
 

 

Folketingets § 71-tilsyn har den 10. februar 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 31 

(Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 31:  

”Vil ministeren redegøre for regeringens overvejelser ift. at indføre en ny målsætning 

for nedbringelse af brugen af tvang i psykiatrien, herunder hvordan regeringen for-

holder sig til en målsætning, der er mere nuanceret ift. målgrupper og tvangsformer 

end den nuværende, og hvornår ministeren forventer, at den nye målsætning er 

klar?” 

 

Svar: 

Som jeg omtalte på samråd A&B om tvang i psykiatrien den 4. februar, så vil regerin-

gen igangsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en ny mål-

sætning for nedbringelse af brugen af tvang, når den nuværende målsætning udløber 

ved årets udgang. Jeg forventer, at arbejdsgruppen kan være klar med anbefalinger 

til en ny målsætning for reduktion af tvang og monitorering heraf omkring sommerfe-

rien. 

 

Jeg håber meget, at der vil være bred politisk opbakning -  i lighed med den nuvæ-

rende målsætning – til en ny tvangsmålsætning. Derfor vil jeg også invitere alle Folke-

tingets partier til at drøfte området på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger og i 

sidste ende stå bag en ny målsætning om at reducere brugen af tvang.  

 

Vi skal fortsætte det store fokus på at nedbringe tvang i psykiatrien, og det mener 

jeg, at vi gør bedst ved at fortsætte med at monitorere området tæt, men også lave 

en ny målsætning om at reducere tvangen yderligere, når den nuværende målsæt-

ning udløber med udgangen af 2020. Den nuværende målsætning har ganske tydeligt 

haft en effekt på brugen af bælter, men som tallene også viser, så er brugen af tvang 

ikke faldet tilsvarende i samme periode – det tyder på, at brugen af tvang er skiftet 

fra bæltefikseringer til andre tvangsformer såsom fastholdelser og akut beroligende 

medicin. Det er noget, som bekymrer mig, og som derfor også skal indgå i arbejds-

gruppens overvejelser i forbindelse med deres anbefalinger til en ny målsætning for 

reduktion af tvang i psykiatrien og en kommende monitorering heraf. 

 

Som lovet på samrådet, vil jeg sende det endelige kommissorium for arbejdsgruppen 

til udvalget, når det ligger klar.  

 

 

Med venlig hilsen 
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