
 

 

Medlem af Folketinget Trine Bramsen (S) har den 31. maj 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. S S 1202 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 1202: 

”Finder ministeren sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger tilfredsstillende 

henset til antallet af flugter?” 

 

Svar: 

Jeg skal indledningsvist oplyse, at en retspsykiatrisk patient med en psykiatrisk foran-

staltningsdom er en person med psykiske lidelser, der på baggrund af den kriminali-

tet, den pågældende har begået, er dømt til behandling eller anbringelse på psykia-

trisk afdeling. Der findes grundlæggende tre typer af psykiatriske foranstaltnings-

domme: 1) dom til ambulant behandling, 2) dom til indlæggelse og 3) dom til anbrin-

gelse på en sikret institution.  

 

Formålet med de retspsykiatriske foranstaltninger er først og fremmest gennem be-

handling at forebygge, at personen på grund af sin psykiske lidelse begår ny kriminali-

tet.  

 

Det er den ansvarlige læge, der skal foretage en faglig vurdering af den enkelte pati-

ent, hvor også risiko og farlighed indgår. Afhængig af denne vurdering vil en rets-

psykiatrisk patient med dom til indlæggelse blive indlagt på en almen psykiatrisk 

afdeling, en retspsykiatrisk afdeling eller på sikringsafdelingen ”Sikringen”.  

 

Psykiatrien har generelt fået et økonomisk løft. Der blev i 2014 afsat 2,2 mia. kr. til en 

ambitiøs kapacitetsudbygning og modernisering af den regionale psykiatri. Pengene 

går især til at sikre bedre fysiske rammer samt efteruddannelse og kompetenceløft 

hos personalet, som er vigtige forudsætninger for konflikthåndtering og øget sikker-

hed i psykiatrien.  

 

Jeg har naturligvis en forventning om, at nogle af disse penge også bliver brugt til at 

styrke sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Sophie Løhde      /      Birgitte Gram Blenstrup 

Folketingets Lovsekretariat 

Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 

 
T +45 7226 9000 
F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk  
W sum.dk 
 

 
Dato: 08-06-2016 
Enhed: Psykiatri og Lægemiddel-

politik 
Sagsbeh.: SUMBGB 
Sagsnr.: 1606080 

Dok. nr.:  108841 
 

 2015-16
S 1203 endeligt svar 
Offentligt

mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/

