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Høring over vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger samt vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningssamtaler/koordinationsplaner.

Dansk Psykolog Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar. Foreningens høringssvar
forholder sig til ’Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger’, og vil beskæftige sig med psykologer og specialpsykologers kvalifikationer i forhold til forhåndstilkendegivelser,
behandlingsplaner og eftersamtaler.
2. Forhåndstilkendegivelser og 3. behandlingsplaner
Dansk Psykolog Forening ønsker at gøre opmærksom på, at indlæggelsessamtalen lige såvel kan afholdes
af en psykolog med specialistkompetencer eller en autoriseret psykolog som af en læge. Psykologer besidder de nødvendige kompetencer til at foretage samtalen og i øvrigt inddrage de præferencer, patienten
giver udtryk for, i tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet. Derfor foreslår Psykologforeningen en formuleringsændring i 3. afsnit. I stedet for den nuværende sætning ”Lægen skal også ved indlæggelsessamtalen så vidt muligt sikre, at patienten tager stilling til…” anbefales formuleringen ”Lægen eller psykologen
skal også…”.
Psykologforeningen anser i forlængelse heraf indsættelsen på side 2 punkt 3: "Andre ansatte på den psykiatriske afdeling kan bidrage til udarbejdelse af behandlingsplaner” som en positiv udvikling. Foreningen
skal samtidig gøre opmærksom på, at autoriserede psykologer og specialpsykologer har kompetencer til at
udføre opgaven selvstændigt.

6. Eftersamtaler – anvendelsen af begrebet ’autoriseret sundhedsperson’
På side 6 øverst omkring gennemførelse af eftersamtaler står: ”Det kan for eksempel være en autoriseret
sundhedsperson, andet plejepersonale, psykolog eller pædagog”. Med denne sætning gives indtryk af, at
psykologer ikke er sundhedspersoner. Dansk Psykolog Forening må i denne forbindelse slå fast, at psykologer, der arbejder i sundhedssektoren, er autoriserede sundhedspersoner. Psykologer er autoriserede i
henhold til sundhedslovens § 6: ”Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til
særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar”. Derfor foreslår Dansk Psykolog Forening, at sætningen i stedet formuleres: ”Det kan for eksempel være en autoriseret sundhedsperson som en psykolog, andet plejepersonale eller pædagog”. Herved skabes der ikke
tvivl om, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for det sundhedsfaglige område.

På det overordnede plan opfordrer Dansk Psykolog Forening generelt til, at specialpsykologer i psykiatri
og autoriserede psykologer også deltager i den del af arbejdet, der vedrører ordinering af ikke-medicinsk
tvang. Specialpsykologer og autoriserede psykologer er fuldt ud kvalificeret til at håndtere situationer,
hvor anvendelse af ikke-medicinsk tvang bliver nødvendig. De er som faggruppe uddannet til at foretage
alle de vurderinger, som ligger til grund for ikke-medicinsk tvang. De er uddannet til at forudsige adfærd
og opfatte tegn på eskalerende konfliktsituationer og deeskalere disse gennem samtale og patientinddragende håndtering af risikosituationer, således at anvendelsen af ikke-medicinsk tvang kun vil komme på
tale, når alle andre muligheder er udtømt. Specialpsykologer og autoriserede psykologer har den nødvendige specialistviden om suicidalrisiko, risikovurdering og indsigt i psykotiske tilstande og svære affekttilstande til at vurdere, om der er et tvingende behov for at foretage og opretholde en tvangsfiksering. Derudover kan psykologer tilbyde viden om miljøterapeutisk intervention og konfliktdæmning, der kan forbygge tvang.
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