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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 660 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 12. februar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 660 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor det er relevant for politiet 

at få oplysninger fra Center for Seksuelle Overgreb om offerets 

tidligere psykiske sårbarhed, og hvad politiet bruger disse op-

lysninger til, herunder bedes ministeren redegøre for det person-

dataretlige i at sådanne sundhedsoplysninger videregives?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at der i voldtægtssager som udgangs-

punkt altid foretages en fuld retsmedicinsk undersøgelse af for-

urettede ved et center for voldtægtsofre/center for seksuelle 

overgreb. Undersøgelsen er frivillig og kan udleveres til politiet 

med offerets samtykke.  

 

Den retsmedicinske undersøgelse foretages med henblik på 

sporsikring, og den omfatter en objektiv undersøgelse af offerets 

fysiske og psykiske tilstand på undersøgelsestidspunktet. For så 

vidt angår offerets psykiske tilstand kan der i undersøgelsen 

f.eks. fremgå oplysninger om, hvorvidt offeret i forbindelse med 

undersøgelsen skønnes psykisk påfaldende, er påvirket af alko-

hol, stoffer eller medicin, og om offeret medvirker beredvilligt 

til undersøgelsen.  

 

Det er Rigspolitiets indtryk, at den retsmedicinske undersøgelse 

generelt ikke indeholder oplysninger om offerets tidligere psy-

kiske sårbarhed eller mentale helbred i øvrigt. Rigspolitiet kan 

imidlertid ikke afvise, at der i nogle undersøgelser indgår oplys-

ninger om offerets tidligere psykiske sårbarhed eller lignende. I 

så fald er det Rigspolitiets opfattelse, at disse oplysninger alene 

fremgår af undersøgelsen, fordi offeret i forbindelse med under-

søgelsen af egen drift har oplyst herom.  

 

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at politiets efterforskning 

er underlagt objektivitetsprincippet i retsplejelovens § 96, stk. 2, 

og at politiet således skal inddrage forhold i efterforskningen, 

der både taler for og imod den mistænkte eller sigtedes skyld. I 

visse sager kan voldtægtsofferets mentale tilstand være relevant 

i en efterforskning. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis offeret 

vurderes at have en virkelighedsopfattelse, der sammenholdt 

med sagens øvrige omstændigheder giver anledning til tvivl om, 

hvorvidt offeret har været udsat for en forbrydelse. Det kan end-

videre være relevant at undersøge offerets psykiske sårbarhed 
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med henblik på en vurdering af, hvorvidt der foreligger straf-

skærpende omstændigheder, ved at gerningsmanden har udnyt-

tet offerets psykiske tilstand. I disse tilfælde vil det være sæd-

vanligt, at politiet – med offerets samtykke – indhenter yderli-

gere oplysninger om offerets mentale helbred, herunder psyki-

ske sårbarhed, hos offerets egen læge.” 

 

I forhold til den del af spørgsmålet, der vedrører sundhedsmyndighedernes 

videregivelse af sundhedsoplysninger, har Justitsministeriet anmodet 

Sundhedsministeriet om en udtalelse. En supplerende besvarelse vil blive 

oversendt til Folketingets Retsudvalg, når bidraget er modtaget. Den sup-

plerende besvarelse forventes oversendt ultimo marts 2021. 
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