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Passer det, at benzodiazepiner er et af de mest 

vanedannende stoffer? 

Benzodiazepiner er vanedannende og der tilbydes så kort 

tids behandling som muligt med dette præparat. 

Udtrapning af dette præparat og patientens reaktion er 

individuelt. 

 

Passer det, at trods af intentioner om at nedbringe 

tvang i psykiatrien, så går det for langsomt, og man 

når ikke de mål, der er sat? 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport, at ”Region 

Syddanmark har opnået målsætningen om halvering af 

antallet af de lange bæltefikseringer, men mangler endnu 

lidt for at nå målsætningen om halvering af andelen af 

personer, der bæltefikseres.” Endvidere ligger regionen 

fortsat over baseline i forhold til de kortere 

bæltefikseringer, fastholdelse, tvangsmedicinering samt 

tvangsindlæggelse. Regionen arbejder fortsat med at 

bringe brugen af disse foranstaltninger under baseline 

inden 2020.   

 

Passer det, at patienter, der er imod 

elektrochokbehandlinger får dårligere behandling i 

psykiatrien? 

I psykiatrien vurderes den enkelte patients 

behandlingsbehov individuelt og den optimale behandling 

tilbydes til patienten. Patienten får ikke et dårligere 

behandlingstilbud i fald patienten er modstander af ECT.  

 

 

 



 

 

Passer det, at gennemsnitslevealderen for 

psykiatriske patienter er betydeligt lavere end resten 

af befolkningen, og hvad vil regionsrådet gøre ved 

dette?  

Det er korrekt, at gennemsnitsalderen for patienter med 

visse psykiatriske diagnoser er lavere end for resten af 

befolkningen. Psykiatrien laver særlige indsatser med fokus 

på at minimere bivirkninger af medicinsk behandling og 

støtte psykiatriske patienter til en bedre livsstil med 

sundhedsfremmende tiltag. Herudover arbejdes der med 

selvmordsforebyggelse, tobak/rusmiddelafvænning og 

mere aktiv diagnostik og behandling af somatisk sygdom.   

 

Passer det, at man under indlæggelse må finde sig i, 

at der er en overlæge, der trodser hospitalets 

rygeforbud og midt i arbejdstiden går ud i 

patientområdet og ryger? 

Psykiatrien har rygeregler, der skal efterleves og hvis en 

ansat overtræder disse, håndteres dette med den enkelte 

ansatte, så regler fremadrettet overholdes.  

 

 

 


