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PRESSEMEDDELELSE 
 
 Nej tak til tvang i sociale tilbud 
 
Efter den tragiske hændelse på Lindegården i Roskilde og andre tidligere hændelser er der 
naturligt nok kommet betydelig opmærksomhed på vilkårene for såvel beboere som for 
medarbejdere i de kommunale botilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder. Det er 
ikke acceptabelt, at der skal så voldsomme handlinger til, før der kommer politisk 
opmærksomhed på området. Og når den dominerende (fag-)politiske dagorden er kapret af 
ønsket om voldspakker og botilbud med øgede tvangsforanstaltninger, bliver vi som fagligt 
selskab nødt til at råbe vagt i gevær og slå på tromme for veldokumenterede alternativer.  
 
De skandaliserende fremstillinger i pressen og på de sociale medier fører først og fremmest 
til en øget og i det store hele ubegrundet angst for mennesker med psykiske vanskeligheder 
i den danske befolkning. Mennesker med psykiske vanskeligheder er kun marginalt mere 
kriminelle end befolkningen som helhed, og denne gruppes andel af den samlede 
kriminalitet i Danmark er forsvindende lille. Misbrug af stoffer og alkohol øger til gengæld 
kriminalitetsraten for mennesker med og uden psykiske vanskeligheder. Kvalificeret, rettidig 
og sammenhængende misbrugsbehandling er derfor essentiel i forhold til forebyggelse af 
nye ulykkelige tilfælde. Misbrugsbehandling og indsatser for mennesker med psykiske 
vanskeligheder hører til under samme tag. 
 
Personer med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der er i risikogruppen for at 
begå personfarlig kriminalitet, udgør en meget lille andel af psykisk sårbare medborgere. 
Derfor er pengene givet godt ud ved at etablere små specialiserede botilbud med mulighed 
for både at støtte borgerne i forhold til de psykiske vanskeligheder og 
misbrugsproblemerne, og hvor kerneopgaven består i dialogen med nøjagtig denne 
medborger, uanset hvor kompliceret kommunikationen og relationsdannelsen end måtte 
være. Det kræver engagerede – og ikke mindst nok – medarbejdere med en fagligt meget 
stærk værktøjskasse, der konstant vedligeholdes og udvikles. Øget faglighed og 
specialiserede tilbud – ikke øgede tvangsmuligheder i borgerens hjem – er en del af svaret. 
Forebyggelse handler nemlig også om borgernes reelle muligheder for at generobre et 
meningsfuldt liv. 
 
En anden del af svaret handler om sammenhæng mellem de regionale behandlingsindsatser 
og de kommunale tilbud. De regionale behandlingsindsatser er nødt til at have tilstrækkelige 
ressourcer, så ingen udskrives, før de ikke er til fare for sig selv eller andre. Samtidig er det 
vigtigt, at de regionale behandlingsindsatser har forståelse for vilkårene i de kommunale 



 
 

 

tilbud og kan tage godt og positivt imod de borgere, som har brug for indlæggelse. I de 
regionale indsatser er der også brug for tilstrækkeligt med personale, så der faktisk er 
mulighed for at implementere metoder og tilgange, der forebygger konflikter og 
understøtter patienter og borgeres behandling og recoveryproces.  
 
Igen og igen rapporterer vores kolleger om, at de gennem længere tid har observeret 
ændringer i borgerens adfærd forud for et voldeligt overgreb. Vold og overgreb sker ikke 
spontant og ud af den blå luft. Det er derfor altafgørende, at de specialiserede tilbud har 
personale, ledere og råderum til at reagere relevant og forhindre voldelige episoder. 
 
Derfor anbefaler vi, at forebyggende indsatser – som alternativ til tvang – har fokus på: 

• At det er let at blive indlagt, udredt, få behandling, og at der systematisk arbejdes 
med kvalificerede udskrivninger i et tæt, velfungerende og tværsektorielt samarbejde. 

• At misbrugsbehandling er en integreret del af de regionale og kommunale indsatser. 
• At der reelt findes nok og velkvalificeret personale, som både kan identificere og 

reagere på forværringer i borgerens tilstand, og som samtidigt kan arbejde med 
indsatser og behandling, der forebygger konflikter, understøtter bedring og styrker 
borgerens ressourcer og mestring. 

• At de fysiske rammer er velindrettede og understøtter konfliktnedtrapning. 
• At tvang ikke må bruges som besparelser og alternativ til at sikre tilstrækkeligt med 

personale og fagligt velkvalificerede indsatser, der ville kunne forebygge, 
kvalitetssikre og -udvikle støtte og behandling af borgere med komplekse psykiske og 
sociale problemstillinger herunder misbrug. 

• At der er forståelse for, at gode forhold omkring tilstrækkelige personaleressourcer, 
relevante kompetencer, tillidsfulde samarbejdsrelationer og fysiske rammer bidrager 
til at både personale og borgere følger sig trygge og sikre. 

 
Man kan godt leve uden at se, men man kan ikke leve uden at blive set, og man kan godt 
leve uden at høre, men man kan ikke leve uden at blive hørt. Voldsomme reaktioner fra 
mennesker med og uden psykiske vanskeligheder er konsekvenser heraf.  
 
Vi ønsker ikke en handlingsplan mod vold men en tryghedsskabende strategi med vilje til at 
prioritere de nødvendige ressourcer, så menneskeligt nærvær, relationer og trivsel kommer i 
centrum. 
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