
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slotsholmsgade 10 
1216 København K. 
 
T +45 7226 8400 
F +45 3393 3510 
 
www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 7 (Alm. del), som Folketingets 

§ 71-tilsyn har stillet til justitsministeren den 13. november 2017.  

 

 

 

Søren Pape Poulsen 

/ 

 Anders Aagaard 

 

  
Folketinget  
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 
Christiansborg 
1240 København K 
DK Danmark 

 

Dato: 20. november 2017 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 
Sagsbeh: Stine Hagstrup 
Sagsnr.: 2017-0032/31-0001 
Dok.: 574595 

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 2017-18
§71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7
Offentligt



 

 
2 

Spørgsmål nr. 7 (Alm. del) fra Folketingets § 71-tilsyn: 

 

”Ministeren bedes oplyse, hvilke oplysninger, herunder person-

følsomme oplysninger, en bistandsværge for f.eks. en tvangs-

indlagt psykiatrisk patient har ret til at få kendskab til.” 
 

Svar: 

 

1. Retten kan, såfremt der bliver tale om at dømme en tiltalt til anbringelse 

i institution eller i forvaring efter reglerne i straffelovens §§ 68-70, beskikke 

en bistandsværge for den pågældende person, jf. straffelovens § 71, stk. 1. 

Bistandsværgen skal sammen med den beskikkede forsvarer bistå den til-

talte under sagen. 

 

Er den tiltalte dømt til anbringelse efter straffelovens §§ 68-70, eller giver 

afgørelsen mulighed for sådan anbringelse, skal der beskikkes en bistands-

værge for den pågældende, jf. straffelovens § 71, stk. 2. Bistandsværgen skal 

holde sig underrettet om den dømtes tilstand og drage omsorg for, at ophol-

det og andre foranstaltninger ikke udstrækkes længere end nødvendigt. 

 

Personer, der ikke er dømt til anbringelse efter straffelovens § 68-70, men 

tvangsindlægges efter reglerne i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, 

skal have beskikket en patientrådgiver i medfør af denne lovs § 24. 

 

2. Justitsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 

om bistandsværger fastsat nærmere regler om bl.a. bistandsværgers opgaver 

og nærmere beføjelser under straffesagens behandling og en efterfølgende 

anbringelse i medfør af straffelovens §§ 68-70.  

 

Efter bekendtgørelsens § 10, stk. 1, skal politiet holde bistandsværgen un-

derrettet om, hvornår der afholdes retsmøder vedrørende den sigtede, tiltalte 

eller dømte, herunder retsmøder med henblik på beskikkelse af en ny bi-

standsværge. Udskrifter af domme og kendelser angående den sigtede, til-

talte eller dømte skal efter anmodning herom udleveres til bistandsværgen, 

medmindre efterforskningsmæssige hensyn undtagelsesvis taler herimod, jf. 

bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Denne bestemmelse fastsætter endvidere, at 

indhentede oplysninger om den sigtedes, tiltaltes eller dømtes personlige 

forhold og mentale tilstand efter anmodning herom skal udleveres til bi-

standsværgen, hvis den sigtede, tiltalte eller dømte meddeler samtykke her-

til.  
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Efter bekendtgørelsens § 13, stk. 1, skal et sygehus/en sygehusafdeling, en 

institution eller en anstalt mv., som modtager en person, der har en bistands-

værge beskikket, snarest underrette bistandsværgen, når den pågældende be-

gynder et ophold på stedet. Bistandsværgen skal ligeledes underrettes ved 

afslutningen af den pågældendes ophold på stedet, jf. § 13, stk. 2. 

 

Personalet på sygehuset/sygehusafdelingen, institutionen eller anstalten mv. 

skal endvidere give bistandsværgen enhver oplysning, som er nødvendig 

for, at denne kan varetage sit hverv på forsvarlig måde, jf. bekendtgørelsens 

§ 14, stk. 1. Efter bestemmelsen må en oplysning, som af lægelige grunde 

ikke kan gives til den sigtede, tiltalte eller dømte, heller ikke gives til bi-

standsværgen. Bistandsværgen har endvidere ret til at gøre sig bekendt med 

oplysningerne i tvangsprotokollen vedrørende den sigtede, tiltalte eller 

dømte, jf. § 14, stk. 2. Det samme gælder for indholdet af den sigtedes, til-

taltes eller dømtes journal, herunder behandlingsplan, såfremt den pågæl-

dende selv ville have adgang hertil og meddeler samtykke til, at bistands-

værgen får adgang til journalen, jf. § 14, stk. 3. 

 

Bistandsværgen er underlagt tavshedspligt, jf. bekendtgørelsens § 15.  

 

 

 

 


