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Spørgsmål nr. 1776 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren i forlængelse af samrådet den 3. september 
2020 om kritikken fra Europarådets Komité til forebyggelse af 

tortur (CPT) bekræfte, at selvmordstruede er blevet placeret i 

rum uden tøj på og ikke, som ellers er normal praksis i psyki-

atrien, med tøj der ikke kan rives i stykker?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, der har oplyst følgende: 

 

”Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for bidrag til besva-

relse af spørgsmålet anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag.  

 

Sundhedsstyrelsen har den 5. oktober 2020 bl.a. oplyst føl-

gende: 

 

”Hvis patienten er selvmordstruet, skal personalet 

vurdere, om der kan være en risiko forbundet med 

det tøj, som patienten har på, f.eks. om der er strop-

per og lignende, som kan bruges til selvmord f.eks. 

ved hængning. Patienter, der indlægges på en psyki-

atrisk afdeling, har sædvanligvis deres eget tøj på.  

 

Det er ikke normal praksis i psykiatrien, at der an-

vendes særligt holdbart tøj, som ikke kan rives i 

stykker. I nogle situationer kan en patient dog i kor-

tere perioder have hospitalstøj på, hvilket kan skyl-

des, at patienten f.eks. er blevet akut indlagt, og pa-

tientens eget tøj er vådt eller beskidt, eller at det er 

blevet vurderet, at der var en risiko forbundet med 

det tøj, som patienten havde på. Hospitalstøj er me-

get holdbart og kan ikke let rives i stykker.”” 

 

Der henvises i øvrigt til min besvarelse af 1. september 2020 af spørgsmål 

nr. 671 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf bl.a. fremgår føl-

gende: 

 

”Såfremt der efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde 

skønnes at være risiko for, at en indsat, som anbringes i obser-

vationscelle, vil gøre skade på sig selv, kan der i medfør af § 20, 

stk. 2, i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab foretages 

omklædning af den indsatte, således at tøjet ikke kan anvendes 

til selvbeskadigende adfærd. Den indsatte skal i givet fald an-

modes om selv at foretage omklædningen. Omklædning inde-
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bærer, at den indsatte som minimum skal have institutionens un-

derbenklæder eller tæppe på. Hvis den indsatte kun er iført un-

dertøj, vil den indsatte blive tilbudt at få et tæppe udleveret. 

 

Når risikoen for selvbeskadigelse er aftaget tilstrækkeligt, skal 

den indsatte igen have sit eget tøj udleveret.” 

 

Jeg noterer mig, at man i psykiatrien udleverer hospitalstøj i situationer, 

hvor der er en risiko forbundet med det tøj, som patienten har på. 
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