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Tvangsbehandling af legemlig lidelse 
på somatisk afdeling - 

dobbeltindlæggelse af patienter  
 

Psykiatrilovens § 13 - betingelser: 
• Patienten er indlagt på sygehus 
• Patienten opfylder betingelserne for 

frihedsberøvelse efter psykiatriloven § 5  
• Legemlig sygdom udsætter patientens liv 

eller helbred for væsentlig fare 
• Patienten afviser frivillig behandling  
 
 
Patient indlagt på psykiatrisk afdeling: 
• Psykiatrisk overlæge træffer beslutning om 

tvangstilbageholdelse af patienten 
• Beslutning om tvangsbehandling træffes af 

psykiatrisk og somatisk overlæge  
• Patienten overflyttes til somatisk afdeling til 

tvangsbehandling 
• Patienten flyttes tilbage til psykiatrisk 

afdeling, når patientens tilstand og den 
somatiske behandling tillader det 
 
 

Patient indlagt på somatisk afdeling: 
• Somatisk sygehuslæge udarbejder erklæring 

om tvangsindlæggelse  
• Psykiatrisk overlæge træffer afgørelse om 

tvangsindlæggelse (§ 9 stk. 2). Patienten er 
herefter tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling 
og dermed dobbeltindlagt 

• Da patienten allerede er indlagt i 
somatikken, skal politiet ikke medvirke ifm 
tvangsindlæggelsen 
 

Den psykiatriske indlæggelse indebærer, at de 
almindelige regler for indlæggelse i psykiatrien 
følges, fx forhåndstilkendegivelser, psykiatrisk 
behandlingsplan, eftersamtaler osv.  

Andre regler om anvendelse af  
magt i somatikken 

 
 
Sundhedslov § 19 – øjeblikkeligt 
behandlingsbehov 
• Varig eller midlertidig inhabil patient 
• Akut og uopsættelig behandling er påkrævet 

for at redde patientens liv eller for at opnå et 
væsentligt bedre resultat af behandling  

• Livsnødvendig behandling kan indledes eller 
fortsætte uden samtykke 

• Forløb dokumenteres i journalen 
 
Sundhedslov § 27e: Tilbageholde eller 
tilbageføre 
• Varig eller midlertidig inhabil patient 
• Personale på somatisk afdeling kan fysisk 

tilbageholde eller tilbageføre en inhabil 
patient, som vil forlade afdelingen og som 
derved udsættes for at lide personskade 

• Tilbageførsel kan kun ske, så længe 
patienten er på sygehuset område 

• Mindstemiddelsprincip gælder og patienter 
må ikke fastspændes eller låses inde 

• Indberetningspligt til Regionsrådet 
 
Straffelov §13: nødværge og § 14: nødret 
Reglen om nødret giver lov til at afværge 
truende skade på personer eller gods.  
Reglen om nødværge giver lov til at afværge 
overhængende uretmæssige angreb.  
Det kan være nødvendigt at tilkalde politiet. 
Forløb dokumenteres i journalen. 
 
Lov om anvendelse af tvang ved somatisk 
behandling af varigt inhabile  
• Varig inhabil patient over 15 år 
• Læge kan beslutte tvangsbehandling af en 

somatisk sygdom, som ubehandlet forringer 
patientens helbred væsentligt 

• Loven gælder ikke for patienter, der er 
undergivet tvang efter psykiatriloven 


