Til de psykiatriske afdelinger

Elektronisk indberetning af tvang i psykiatrien.
De psykiatriske afdelingers indberetning af tvangsanvendelse overgår i løbet
af 2004 fra den tidligere indberetning på papirskema til elektronisk indberetning. Dette vil sikre en højere datakvalitet, herunder hurtigere afrapportering
fra registeret.
Den elektroniske indberetning kan iværksættes fra april 2004 og skal igangsættes senest 1. januar 2005. Indtil 31. december 2004 kan de psykiatriske
afdelinger fortsat indberette på papirskemaer. I det tilfælde skal indberetningen til Sundhedsstyrelsen foregå gennem den pågældende embedslægeinstitution som proceduren har været hidtil. Efter påbegyndelse af elektronisk
indberetning er denne indberetningsform bindende.
Når afdelingerne påbegynder elektronisk indberetning skal indberetningen
udelukkende foretages for tvangsforanstaltninger foretaget på startdatoen for
den elektroniske indberetning og herefter. Fortsættelse af tvangsanvendelse
påbegyndt før denne dato skal indberettes på papirblanket til embedslægeinstitutionen frem til 1. januar 2005. Herefter skal alt indberettes elektronisk.
Et af de væsentligste formål med det nye indberetningsform er som nævnt at
få aktuelle data. Derfor er det specificeret i Sundhedsstyrelsens vejledning,
at oplysning om en påbegyndt tvangsforanstaltning skal indberettes senest 10
dage efter iværksættelsesdatoen. Efterfølgende kan man fortsætte med at påføre oplysninger på samme elektroniske blanket, indtil tvangsforanstaltningen ophører.
Installations-CD til det elektroniske indberetningsprogram er vedlagt dette
brev. CD’en indeholder indberetningsprogram og en brugervejledning til
programmet.
Information vedrørende Sundhedsstyrelsens Elektroniske indberetningssystem, SEI, samt Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. marts 2004 findes på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
http://indberetning.sst.dk
Indberetningsformen er ændret ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets
”Bekendtgørelse af 23. marts 2004 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger. Bekendtgørelsen kan læses på
http://www.im.dk/Index/lovstof.
Spørgsmål vedrørende elektronisk indberetning kan rettes til Mette Thorup
Eriksen - tlf. 7222 7712, - mee@sst.dk, eller Bente Berg, - tlf. 7222 7837, bbe@sst.dk
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