
 

 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har den 30. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 781 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF). 

 

Spørgsmål nr. 781:  

”Vil ministeren, i forlængelse af den seneste afgørelse fra Menneskerettighedsdom-

stole  i Strasbourg, bl.a. o talt i artikle  ”Dom kan stoppe dansk brug af langvarige 

bæltefikseri ger” i Politike  de  28. septe ber 2020, sørge for, at Su dhedsstyrelse  
i sine behandlingsvejledninger præciserer, at det ikke skal være muligt at bruge  

tvangsforanstaltninger, dvs. både medicin og bæltefiksering, når man anser en pati-

e t for ”pote tiel farlig” i de  beha dlede psykiatri; og i stedet u derstrege at 
tvangsforanstaltninger kun bør overvejes og ibrugtages, når en patient udviser en 

”ko kret, ærvære de og påviselig fare for sig selv og a dre?” 

 

Svar: 

Som jeg tidligere har oplyst både til Sundheds- og Ældreudvalget og ved henvendelser 

fra pressen, tager jeg det selvfølgelig meget alvorligt, når Den Europæiske Menneske-

rettighedsdomstol vurderer, at vi har krænket menneskerettighederne.  

 

Mit ministerium og jeg er i gang med at læse dommen grundigt igennem, og så skal 

der sammen med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet tages stilling til, om der er 

grundlag for at anke dommen.  

 

Mit ministerium og jeg vil også vurdere, om dommens præmisser giver anledning til 

at se den relevante lovgivning igennem med nye øjne.  

 

Det er i den forbindelse klart, at såfremt betingelserne for bæltefiksering ikke frem-

står tilstrækkelig tydeligt i Sundhedsstyrelsens vejledninger om tvang i psykiatrien, 

bør disse naturligvis ændres.  

  

Beslutningen om, hvorvidt der er grundlag for at anke dommen, skal træffes senest 

tre måneder efter afsigelse af dommen. Jeg har tidligere oplyst Sundheds- og Ældre-

udvalget om, at så snart beslutningen om anke foreligger, vil jeg orientere § 71-tilsy-

net og samtidig sende en kopi sendt i kopi til Sundheds- og Ældreudvalget. Jeg vil som 

følge af denne besvarelse desuden sende en kopi til orientering til Social- og Inden-

rigsudvalget.   
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