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LANDSPÍTALI
Varðandi frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 (beiting 
nauðungar), 563. mál

Umsögn Landspítala

Landspítali fagnar því að loks skuli vera gerðar breytingar á lögum um réttindi sjúklinga til að skýra 
réttarstöðu þeirra í þeim tilfellum þar sem nauðsynlegt er að beita þvingun til þess að ná markmiði 
meðferðar. Mikilvægt er að verkferlar séu skýrir, bæði til hagsbóta fyrir sjúklinga og starfsmenn. 
Meðfylgjandi eru athugasemdir og tillögur spítalans varðandi frumvarpið.

1. 27. gr. c. Gert er ráð fyrir að skerðing á ferðafrelsi sjúklings með því að læsa hann inni sé 
skilgreint sem nauðung. Þá gerir frumvarpið jafnframt ráð fyrir því að ekki sé heimilt að beita 
nauðung nema á grundvelli sérstakra undanþága varðandi hvern og einn sjúkling.

Ábending: Flestar geðdeildir geðþjónustu Landspítala og deildir þar sem heilabilaðir 
einstaklingar dvelja eru læstar deildir. Á deildunum liggja inni sjúklingar sem sviptir 
eru sjálfræði eða eru nauðungarvistaðir í bland við þá sem eru inniliggjandi af fúsum 
og frjálsum vilja. Er þetta nauðsynlegur þáttur í að tryggja öryggi hluta sjúklingahópsins 
og starfsemi deildanna sem og til þess að koma í veg fyrir að óviðkomandi komist inn á 
deildirnar. Ekki er mögulegt að skipta sjúklingum upp milli deilda eftir því hvort þeir eru 
frjálsir ferða sinna eða ekki. Útgangar standa hins vegar þeim sjúklingum sem ekki sæta 
nauðung alltaf opnir, þegar þeir þess óska. Legudeild BUGL er einnig læst af 
öryggisástæðum þar sem algengasta innlagnarástæðan er sjálfsvígshætta og slík 
ráðstöfun því nauðsynleg. Sama á við um afeitrunardeild ungmenna. Ógerlegt er að 
læsa deildinni eingöngu gagnvart þeim sem vistaðir eru þar á grundvelli 
barnaverndarlaga og því sjá stjórnendur ekki fram á að mögulegt verði að uppfylla 
þetta ákvæði að óbreyttu. Tekið skal fram að starfsfólk hefur það að leiðarljósi að 
upplifun barna sé ekki að þau séu frelsissvipt heldur hafi frelsi til athafna og 
afþreyingar. Landspítali leggur því til að sérstök undanþága verði sett inn í frumvarpið 
varðandi heimild til þess að læsa þessum deildum, án sérstakrar undanþágu.

2 . 27. gr. c. Þar er kveðið á um undanþágur frá banni við beitingu nauðungar. I 2. tl. 2.
mgr. ákvæðisins er veitt heimild til þess að beita nauðung til að uppfylla grunnþarfir 
sjúklings varðandi næringu, heilsu og hreinlæti.
Ábending: Þegar frumvarpið fór í samráðsgátt var notast við orðalagið heilbrigði í stað 
heilsu og gerði spítalinn athugasemdir við að það orðalag væri of opið og óljóst hvað í 
því fælist. Engar skýringar er að finna í athugasemdum með frumvarpinu um hvað felst 
í heilsu. Réttast væri að heilsa væri skilgreind nánar í lögunum eða 
l ögskýri nga rgögnum.

3. 27. gr. e. Frumvarpið gildir ekki um börn 12 ára og yngri. Gert er ráð fyrir að afla þurfi 
upplýsts samþykkis foreldra barna á aldrinum 13-15 ára til beitingu nauðungar.

Ábending: Ekki er kveðið á um hver skuli veita samþykkið þegar barnaverndaryfirvöld 
hafa tekið ákvörðun um vistun barna. I 27. gr. e. er kveðið á um að upplýsa 
skuli lögráðamann, ráðgjafa eða tilsjónarmann um ákvörðun um undanþágu frá banni 
við beitingu nauðungar. Ekki er fjallað um að upplýsa skuli barnaverndaryfirvöld þegar 
barn er vistað á grundvelli ákvörðunar þeirra. Æskilegt er að svo væri.

5. 3. mgr. 27. gr. c. Gert er ráð fyrir að óheimilt sé að ákveða verulega eða viðvarandi 
skerðingu á ferðafrelsi sjúklings þannig að hann sé ekki frjáls ferða sinna innan sem utan 
heilbrigðisstofnunar nema sjúklingurinn hafi þá þegar verið vistaður á heilbrigðisstofnun á
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grundvelli viðhlítandi lagaheimildar samkvæmt lögræðislögum, almennum hegningarlögum 
eða barnaverndarlögum. I athugasemdum með frumvarpinu segir svo að ef talin er þörf á að 
skerða frelsi sjúklings verulega eða viðvarandi, svo sem með því að halda honum nauðugum á 
heilbrigðisstofnun eða aðskilja hann frá öðru fólki, þá haldist það eðli málsins samkvæmt í 
hendur við skilyrði nauðungarvistunar eða vistun sjálfræðissvipts manns á sjúkrahúsi. Að þessu 
sögðu sé því gert ráð fyrir að hægt sé að taka ákvörðun um beitingu nauðungar sem felur í sér 
stöðugt og viðvarandi eftirlit með sjúklingi, svo sem vegna sjálfsvígshættu, eða vistun sjúklings 
á öruggu svæði að því gefnu að sjúklingurinn sé vistaður á heilbrigðisstofnun á lögmætum 
grundvelli.

Ábending: Orðalagið mætti skilja þannig að ekki sé heimilt að nota stöðugt og 
viðvarandi eftirlit nema sjúklingur dvelji á heilbrigðisstofnun á 
grundvelli lögræðislaga eða almennra hegningarlaga (athugið að ekki er minnst á 
úrræði barnaverndarnefndar hér í umræðunni). Mikilvægt er að taka af allan vafa um 
að sjúklingar í sjálfsvígshættu geti lagst inn að eigin frumkvæði og að í þeim tilvikum 
sé heimilt að nota stöðugt og viðvarandi eftirlit með sjúklingnum. Ekki á að þurfa að 
nauðungarvista sjúkling sem sjálfviljugur leitar eftir heilbrigðisþjónustu til þess að 
hann geti fengið þá þjónustu sem hann á rétt á. Skipti sjúklingur um skoðun og vilji 
yfirgefa heilbrigðisstofnunina er ástand hans metið og afstaða tekin til þess hvort hann 
geti útskrifað sig sjálfur eða hvort ástæða sé til þess að nauðungarvista hann.

4. 3. mgr. 27. gr. e. Enn er miðað við að ákvörðun um beitingu nauðungar megi ekki vara 
lengur en í 6 mánuði í senn. Þá er einnig enn gert ráð fyrir að skráð verði í hverri ákvörðun 
hvernig staðið verði að skráningu og innra eftirliti í sambandi við beitingu nauðungar í hvert 
skipti.

Ábending: Að mati Landspítala eru 6 mánuðir of langur tími. Eðlilegt er að gert sé símat 
og beiting nauðungar yfir lengri tímabil sé rökstudd reglubundið. Þá er lagt til að ekki 
þurfi að koma fram í hverri skriflegri skráningu vegna undanþágu frá banni við beitingu 
nauðungar hvernig staðið sé að skráningu og innra eftirliti. Nægilegt ætti að vera að 
ákveðið verklag gilti á hverri deild eða stofnun hvað þetta varðar.

6. 3. mgr. 27. gr. f. Fjallað er um skráningu í sjúkraskrá. Þar kemur fram að 
heilbrigðisstofnanir skulu mánaðarlega senda sérfræðiteymi skýrslu um beitingu nauðungar 
eða fjarvöktun.

Ábending: Ekki kemur skýrt fram hvort um sé að ræða persónugreinanleg gögn eða 
tölfræðilegar upplýsingar.

9. 3. mgr. 27. gr. i. Þar er hlutverk sérfræðiteymisins skilgreint. Skv. 4. tl. ákvæðisins tekur 
teymið við skýrslum um beitingu nauðungar og heldur skrá um beitingu nauðungar. Ekki 
kemur fram til hvaða úrræða teymið getur gripið ef kæra frá sjúklingi hefur ekki borist en 
skýrsla um beitingu nauðungar bendir til þess að sjúklingur hafi orðið fyrir ólögmætri nauðung.

Ábending: Æskilegt væri að sérfræðiteymið hefði ákveðin úrræði í tilfellum sem 
þessum.

10. 28. gr. frumvarpsins. Gert ráð fyrir að fræðsluefni um aðferðir til þess að draga úr nauðung 
sem og um heimildir til þess að beita henni skuli vera aðgengilegt sjúklingum og 
aðstandendum þeirra. Er það í verkahring stjórnar heilbrigðisstofnunar að sjá til þess.

Ábending: Mikilvægt er að samræmi sé í upplýsingum til sjúklinga og
aðstandenda hvað þessi atriði varðar milli heilbrigðisstofnana og því er æskilegt 
að fræðsluefni til sjúklinga og aðstandenda sé unnið af miðlægum aðila eins og 
heilbrigðisráðuneytinu eða embætti landlæknis.
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