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Spørgsmål nr. 690 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes oplyse, om regeringen vil tage initiativ til at 

forbedre forholdene for politibetjente og fængselsbetjente, der 

måtte blive fysisk eller psykisk skadet i tjenesten? I bekræften-

de fald bedes ministeren redegøre for de initiativer, regeringen 

påtænker at iværksætte.” 
 

 

Svar: 

 

Medarbejderne i politiet og kriminalforsorgen yder hver dag en stor og 

vigtig indsats for det danske samfund, og derfor skylder vi dem også, at 

der bliver taget hånd om de medarbejdere, der kommer alvorligt til skade i 

tjenesten – fysisk såvel som psykisk – og at de og deres pårørende får den 

hjælp og støtte, de har behov for. Politiet og kriminalforsorgen har fokus 

på at yde hjælp og støtte til medarbejdere, der kommer alvorligt til skade i 

tjenesten, samt deres pårørende. 

 

Den senere tids sager om medarbejdere på Justitsministeriets område, der 

er kommet alvorligt til skade i tjenesten, har imidlertid vist, at der er behov 

for at se på, hvordan vi kan forbedre forholdene for tilskadekomne medar-

bejdere og deres pårørende.  

 

Af samme grund er der nedsat en arbejdsgruppe under Justitsministeriet 

med relevante myndigheder på ministeriets område, som er i gang med at 

se på, hvordan forholdene og indsatsen over for medarbejdere, der kommer 

alvorligt til skade i tjenesten, og deres pårørende, kan forbedres. 

 

Arbejdsgruppen er i den forbindelse ved at gennemgå den eksisterende 

hjælp og støtte til tilskadekomne medarbejdere – bl.a. ved indsamling af 

personlige erfaringer fra tilskadekomne medarbejdere – med henblik på at 

identificere områder, hvor indsatsen kan styrkes.  

 

Jeg er meget åben over for tiltag, som kan forbedre forholdene for tilska-

dekomne medarbejdere på Justitsministeriets område.  

 

Når resultaterne af arbejdsgruppens arbejde foreligger, vil jeg tage stilling 

til, hvilke tiltag der skal iværksættes for at forbedre forholdene og indsat-

sen for de medarbejdere, der kommer alvorligt til skade i tjenesten, samt 
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deres pårørende. Arbejdsgruppen forventes at have færdiggjort sit arbejde i 

efteråret 2017. 

 


