KL

NOTAT

Høringssvar fra KL: Lov om anvendelse af tvang ved
somatisk behandling af varigt inhabile
KL takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med lov om
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Det har ikke
været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden høringsfristen.
KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle
endelige bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet. KL tager
endvidere forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget.
Lovforslaget har til hensigt at sikre den nødvendige sundhedsfaglige behandling af varigt inhabile patienter, f.eks. patienter med demens eller udviklingshæmning, som på grund af deres mentale funktionsnedsættelse modsætter sig en sundhedsfaglig nødvendig behandling fx tømning af en overfyldt blære.
Det er KL's opfattelse, at man med gennemførsel af denne lov har muligheden for at løse et meget stort og alvorligt problem, som i mange år har betydet, at varigt inhabile har måttet udsættes for ofte voldsomme og gennemgribende tiltag for at sikre gennemførsel af en nødvendig behandling.
Loven vil give inhabile borgere størst mulig sikkerhed for at få den helt nødvendige behandling i situationer, hvor de ikke selv er i stand til at medvirke
til, at denne behandling kan gennemføres.
KL mener, at der med lovforslaget i meget stort omfang er taget højde for
både patentsikkerheden og det enkelte menneskes retssikkerhed i forhold til
anvendelsen af tvang. Det sikres ved at begrænse muligheden for brug af
tvang til det absolut nødvendige, samt ved udelukkende at lade læger og
tandlæger beslutte hvorvidt tvangsbehandlingen skal gennemføres eller ej.
Af hensyn til patienternes retssikkerhed foreslås det i lovforslaget at der fastsættes regler om et nyt klagenævn (Tvangsbehandlingsnævnet), som kan
behandle klager over beslutninger om anvendelsen af tvang. Endvidere foreslås indført regler om journalføring af tvangsindgreb (i tvangsprotokollen)
samt regler om pligt til indberetning af lægens og tandlægens beslutninger
om tvang.
KL anbefaler, at det tydeliggøres, at udredning af patienten forud for behandling også er omfattet af loven.
Endvidere foreslår KL, at det tydeliggøres i lovforslagets § 5 om lægens/tandlægen forud for beslutning om at tvangsbehandle patienten skal
indhente to samtykker fra en værge, en nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig, eller ved tilslutning fra en anden sundhedsperson med faglig
indsigt på området, eller om det er tilstrækkeligt med det samtykke, der er
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indhentet efter sundhedslovens § 18. Dette fremgår ikke klart af den nuværende formulering i § 5.
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