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Berist til Velferðarnefndar Alþingis

Við undirrituð höfum farið yfir frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi 
sjúklinga, nr. 74/1997 (beiting nauðungar).

Við fögnum því að frumvarpið sé komið fram til að ná betur utan um nauðung á 
heilbrigðisstofnunum. Við lestur frumvarpsins vöknuðu hjá okkur nokkrar spurningar 
og athugasemdir sem við munum nú greina frá.

Í 1.gr. lið 6. b Nauðung finnst okkur að eigi að standa sjúklingi er haldið kyrrum 
tímabundið. Þess má geta að í rannsóknum á geðdeildum í Bretlandi og á Íslandi þar 
sem ekki eru notuð belti og ólar er sjúklingum haldið kyrrum að meðaltali í 10 mínútur.

Í 27.gr.c er talað um að í sérstökum og einstaklingsbundum tilvikum geti yfirlæknir eða 
vakthafandi sérfræðilæknir ákveðið að víkja frá banni skv. 2.mgr. sömu greinar. 
Yfirlækni eða vakthafandi lækni er þó óheimilt að ákveða verulega eða viðvarandi 
skerðingu á ferðafrelsi sjúklings þannig að hann sé ekki frjáls ferða sinnan innan sem 
utan heilbrigðisstofnunar. Við bendum á að á hjúkrunarheimilum þarf stundum að grípa 
til ferilvöktunar ef um heilabilaðan einstakling er að ræða sem getur ráfað út af deildinni 
eða heimilinu og þannig farið sér að voða. Ferilvöktun fellur undir reglur nr. 837/2006 
um rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun 
og er til þess gerð að hefta ferðafrelsi einstaklingsins. Hann er þá með hnapp á t.d. 
úlnlið sem sendir boð í vaktsíma hjúkrunarfræðings þegar einstaklingurinn gengur 
framhjá tilteknu loftneti sem staðsett er t.d. við útgang deildar/stofnunar. Með því móti 
er starfsfólki gert kleift að bregðast hratt við því ef einstaklingurinn er á leiðinni út af 
deildinni/stofnuninni. Slíkt á aðeins að framkvæma í öryggisskyni í afmarkaðan tíma 
og með upplýstu samþykki aðstandenda. Mikilvægt er að lögin fjalli einnig um slíka 
fjarvöktun sem hefur í för með sér skert ferðafrelsi einstaklingsins.

Í 27. gr. d. neyðartilvik finnst okkur að bæta eigi við að nauðsynlegt sé að grípa til 
aðgerða í því skyni að koma í veg fyrir mikla sálræna vanlíðan. Rannsóknir hafa sýnt 
að sálræn vanlíðan þess sem verður fyrir ofbeldi sé ekki síður afleiðing ofbeldis en 
líkamleg vanlíðan. Þetta á einnig við um þá sem verða vitni að ofbeldi. Þetta getur átt 
við þegar sjúklingur sýnir alvarlegt munnlegt ofbeldi eins og t.d. hótun. Í þessari grein 
mætti einnig koma fram að í þeim tilvikum þar sem starfsfólk heilbrigðisstofnanna telur 
lífu sínu og annarra í hættu að í þeim tilvikum sé heimilt að kalla til lögreglu og að 
lögregla hafi heimild til þess að aðstoða heilbrigðisstarfsmenn við að halda íbúa 
kyrrum við þvingaða lyfjagjöf. Í dag er það því miður svo að lögregla hefur enga heimild 
í lögum til að aðstoða við þvingaða lyfjagjöf. Þannig að í þeim tilvikum þar sem kalla 
þarf til lögreglu á hjúkrunarheimili og ekki tekst að gefa lyf eða róa einstakling þá er 
eina heimildin sem lögregla hefur að flytja viðkomandi í fangaklefa. Samkvæmt 
lögreglu hafa þeir ekki milligöngu með að flytja íbúa á geðdeildir og því eina úrræðið
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að flytja viðkomandi í fangaklefa. Það er mun meiri nauðungaraðgerð falin í því að 
flytja einstakling í fangaklefa heldur en ef heimild væri í lögum fyrir því að lögregla gæti 
aðstoðað í þessum fáu tilvikum þar sem starfsmenn hjúkrunarheimila hafa ekki burði 
og getu til að halda íbúa við þvingaða lyfjagjöf.

Í 27. gr. e. Ákvörðun um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar um skriflega 
ákvörðun um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar er í 1 lið um ákvörðun 
yfirlæknis og vakthafandi sérfræðilæknis stendur í lið 1 þurfi að koma fram hver beri 
faglega ábyrgð á framkvæmd nauðungar. Áður í skjalinu hefur verið talað um ábyrgð 
á ákvörðuninni. Hver er munurinn á faglegri ábyrgð og ábyrgð?

Í  27.gr. f  er fjallað um skráningu í sjúkraskrá og teljum við afar mikilvægt að skráning 
sé einnig gerð í atvikaskrá í Sögukerfinu. Með slíku móti fer skráningin rafrænt til 
Embættis landlæknis og hægt er að nýta tölfræðigrunn Sögukerfisins til frekari 
úrvinnslu atvika. Með því móti geta stofnanir líka í sinni innri úttekt tekið út tíðni og 
umfang nauðungar og fjarvöktunar á stofnuninni. Þessi atvikaflokkur er ekki til í 
Sögukerfinu í dag og þarf því að setja hann upp. Mikilvægt er að þar séu settar inn 
þær breytur sem sérfræðiteymið vill fá í skráningu á beitingu nauðungar og 
fjarvöktunar. Slík skráning gæti auðveldað mjög utanumhald á úrræðinu, auk þess 
sem það myndi auðvelda sérfræðiteyminu alla tölfræðiúrvinnslu sem verður þá til í 
rauntíma. Með því að skrá beitingu nauðungar og fjarvöktunar í atvikaskrá 
Sögukerfisins væri einnig hægt að greina tölfræðina eftir kyni eins og kemur fram í 
6.kafla greinargerðarinnar sem fjallar um mat á áhrifum frumvarpsins.

Í 27.gr. g þar sem fjallað er um kæru til sérfræðiteymisins þykir okkur ekki ljóst hvað 
verður um áframhaldandi framkvæmd á nauðunginni eða fjarvöktuninni á meðan málið 
er í kæruferli, fyrst til sérfræðiteymisins og síðan með hugsanlegu málskoti til héraðs- 
dómara. Ef nauðsyn hefur verið til að beita nauðung eða fjarvöktun til að tryggja öryggi 
sjúklings og sú ákvörðun er kærð, þá kemur ekki fram hvort hætta beri nauðunginni 
eða fjarvöktuninni á meðan á kæruferlinu stendur.

Í 27.gr. i þar sem kemur fram að sérfræðiteymið sé stofnunum til ráðgjafar um það 
hvað teljist til nauðungar og aðferðir til að komast hjá beitingu nauðungar. Það geti 
einnig veitt viðkomandi lækni eða heilbrigðisstofnun umsögn og ráðgjöf áður en 
ákvörðun er tekin ef eftir því er leitað. Okkur finnst ekki skýrt tekið fram á hvaða formi 
slík ráðgjöf væri veitt og hvert aðgengi lækna eða heilbrigðisstofnana verði að ráðgjöf 
sérfræðiteymisins.
Einnig þykir okkur óljóst hvernig kærumálum verði háttað ef ákvörðun læknis sem 
byggð er á ráðgjöf og umsögn sérfræðiteymisins verði síðan kærð til 
sérfræðiteymisins, hvort teymið sjálft muni annast kæruferlið eins og kemur fram í f lið 
27.gr. eða hvort því verði skotið strax til héraðsdómara? Verður sérfræðiteymið ekki 
vanhæft í að fara með kæruferli vegna ákvörðunar sem byggð er á ráðgjöf og umsögn 
frá sérfræðiteyminu?

Í kaflanum um sérfræðiteymi og reyndar í öllu skjalinu vekur það athygli að hvergi skuli 
hjúkrunarfræðinga eða deildarstjóra verið getið. Þetta eru þær starfsstéttir sem oftast 
koma að ákvörðunum og framkvæmd nauðungaraðgerða. Hjúkrunarfræðingar eru í 
hópi þeirra starfsstétta sem hafa gert flestar rannsóknir um efnið hérlendis og erlendis.
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Þekking þeirra og reynsla af nauðungaraðgerðum er því síst minni en þeirra þriggja 
sem sérstaklega er getið í kaflanum.

Við mælum með að:
Annað hvort verði notað orðið nauðungaraðgerð eða þvingunaraðgerð (nauðung eða 
þvingun) en hvort tveggja í senn.

Ekki verði notuð orðin nauðungarmeðferð eða þvingunarmeðferð. Með þeim orðum er 
viðurkennt að nauðung eða þvingun teljist til meðferðar sem alls ekki allir eru sammála 
um.

Nauðungaraðgerð eða þvingunaraðgerð hafi að markmiði að hefja eða halda áfram 
meðferð.

Þar sem lögð er áhersla í frumvarpinu á að þeir sem bera ábyrgð (eru það fleiri en 
yfirlæknir og sérfræðilæknir í frumvarpinu?) á framkvæmd nauðungar búi yfir menntun 
og reynslu teljum við mjög mikilvægt að nauðung, nauðungaraðgerðir og aðrir þættir 
sem tengjast þeim verði hluti námsefnis hjá nemum í heilbrigðisfræðum 
(læknanemum, hjúkrunarnemum, sjúkraliðanemum o.s.frv.).

Okkur finnst ekki koma skýrt fram hvort senda eigi skýrslu um allar aðgerðir sem teljast 
til nauðungar til sérfræðiteymisins og hvort enginn munur sé gerður á meiri háttar og 
minni háttar nauðung. Við veltum fyrir okkur hvort þetta skapi of mikla „pappírsvinnu" 
fyrir sérfræðiteymið og frekar ætti að tilgreinda ákveðnar nauðungaraðgerðir sem þarf 
að senda skýrslur um. Skráning á öllum nauðungaraðgerðum fari þó fram sem 
sérfræðiteymið gæti óskað eftir hvenær sem er. Við mælum með og teljum 
nauðsynlegt að bæta við atvikaskránigu í Sögkerfi atvikaflokknum nauðung þar sem 
hægt væri að skrá þá nauðung í neyðartilvikum. Með þessu móti gætu stofnanir átt 
auðveldara með að fylgja því eftir að sérfræðiteyminu sé send skýrsla um beitingu 
nauðungar innan þess tímaramma sem sérfræðiteymið setur.
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