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Spørgsmål nr. 22 (Alm. del) fra Folketingets Tilsyn i henhold til grund-

lovens § 71: 

”Kan ministeren oplyse, hvor mange gange om året politiet bli-

ver tilkaldt til psykiatriske afdelinger for at assistere personalet 

med at bæltefiksere patienter i årene 2015 – 2019 fordelt på poli-

tikredse?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at politiet typisk vil registrere en assi-

stance til en psykiatrisk afdeling med henblik på bæltefiksering af 

en patient i Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) som ”assi-

stance til anden myndighed”. Denne journalkode omfatter et meget 

stort antal sager om assistance til forskellige myndigheder. Der er 

ikke fastsat særlige retningslinjer for, hvordan politiet skal regi-

strere assistance til psykiatriske afdelinger med henblik på bælte-

fiksering i POLSAS. På den baggrund vil der således ikke kunne 

skabes et validt overblik over antallet af sager ved en fritekstsøg-

ning på f.eks. ”bæltefiksering” i kategorien ”assistance til anden 

myndighed”.

Det vil således kræve en ressourcetung, manuel gennemgang af 

samtlige registreringer om assistance til anden myndighed i alle po-

litikredse at identificere de sager, som specifikt vedrører assistance 

til psykiatriske afdelingers personale med hensyn til at bæltefiksere 

patienter i årene 2015 til 2019 fordelt på politikredse.”


	1326840

