
 

 

Folketingets Retsudvalg har den 14. april 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1184 

(Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares endeligt.  Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

Spørgsmål nr. 1184:  

”Vil ministeren oplyse, hvor mange flugter, der har været fra henholdsvis danske og 

svenske psykiatriske afdelinger gennem de sidste 5 år?” 

 

Svar: 

Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet 

Udenrigsministeriet om at indhente bidrag hos den danske ambassade i Sverige. 

  

Udenrigsministeriet har den 31. august 2020 oplyst følgende, som jeg kan henholde 

mig til: 

 

”A bassade  har været i ko takt med de ansvarlige svenske myndigheder, som har 

eddelt, at a  ikke udarbejder statistik på de efterspurgte o råder.” 

 

Ambassaden har endvidere oplyst, at ambassaden har været i kontakt med Justitiede-

partementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen og Sverige Kommuner og Regio-

ner.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet har desuden anmodet om bidrag fra Danske Regioner, 

som den 2. september 2020 har oplyst følgende: 

 

”Nedenstående tabel viser tallene fra alle regionerne på både rømninger og undvigel-

ser i retspsykiatrien fra 2013 til 2019. Tallene gælder retslige patienter.  

 

Rømninger er situationer, hvor en patient stikker af fra lukket afsnit eller en lukket 

have. Undvigelser er situationer, hvor en patient stikker af fra ledsaget udgang. 

 

Hertil kommer situationer, hvor en patient ikke kommer rettidigt tilbage fra en uled-

saget udgang. Udeblivelser definerer vi ikke som flugter, da der er tale om en situa-

tion, hvor en patient som led i sin behandling og udslusning er tildelt ganske vidtgå-

ende frihedsgrader.  

 

 Rømninger Undvigelser 

2013 79 54 

2014 46 41 

2015 117 61 

2016 73 54 
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Side 2 

2017 25 96 

2018 17 63 

2019 7 69 

 

  

 

Med venlig hilsen 
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