8 juni 2020
Til
Sundhedsministeriet
Att. Ida Stube Holst
Høringssvar over udkast til Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og
aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID-19)
Bedre Psykiatri har læst høringsforslaget og har følgende bemærkninger, som skal ses i lyset af den korte
høringsfrist.
Indledningsvist de bemærkninger, der blev adresseret under SUMs video-møde den 3. juni 2020 Indkaldelse
til møde om besøgsrestriktioner, er fortsat gældende.
Bedre Psykiatri er overordnet af den overbevisning, at alle restriktioner og lempelser for besøg skal hvile på
et sundhedsfagligt grundlag.
Set i lyset af hidtidig praksis og forvaltning af besøgsrestriktioner, nærer vi dog fortsat en alvorlig bekymring
for, hvordan bekendtgørelsen bliver omsat til virkelighed. Det er flere gange – senest i dag i Politiken
beskrevet, at besøgsrestriktionerne og mulighederne for undtagelser bliver praktiseret meget forskelligt.
For at undgå det i fremtiden mener Bedre Psykiatri der er behov for meget præcise anvisninger og klare
beskrivelser af de situationer, hvor de lokale ledelser har mulighed for at suspendere borgernes
rettigheder, og hvornår det er relevant for de enkelte målgrupper.
Konkret:
-

§12 om besøgspersoner. Her er der behov for præcisering af formuleringen ”efter ledelsens
konkrete beslutning”. Det bør fremgå tydeligt, at udpegningen af besøgspersoner er patientens ret,
og at ledelsen kun under særlige nærmere beskrevne vilkår kan suspendere retten.

-

Der er behov for en præcisering af, at indlagte patienters besøg af de faste besøgspersoner som
udgangspunkt kan foregå indendørs. Enten på patientens egen stue eller i særligt indrettede
møderum. Som udgangspunkt er indlagte psykiatriske patienter i særlig situation, hvor
psykiatriloven i forvejen sætter begrænsninger for den enkeltes muligheder, frihed og autonomi.

-

Der er behov for præcisering af, at retten til at blive ledsaget af pårørende / faste besøgspersoner
ved behandlinger ikke kun gælder ambulant behandling, men også behandling for indlagte
patienter. Det er en afgørende ret for mennesker med psykisk sygdom.

-

Bedre Psykiatri savner svar på, hvorfor besøgsretten kun skal gælde 1-2 pårørende. Det risikerer at
tvinge syge til at vælge mellem fx børn, forældre og andre nære pårørende.

Afslutningsvist står Bedre Psykiatri i betragtning af det aktuelt lave smittetryk uforstående over for den
unødigt restriktive tilgang set i lyset af aftalen den 27. maj hvor det fremgår at parterne er enige om at
”besøgs- og aktivitetsrestriktioner afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt”.
Med venlig hilsen
Bedre Psykiatri

