
 

 

 

Folketingets § 71-tilsyn har den 11. april 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 9 (Alm. 

del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 9:  

”Vil ministeren redegøre for og kommentere ventetiderne ved Det Psykiatriske Pati-

entklagenævn?” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelse af spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Erhvervs-

ministeriet, som oplyser følgende:  

 

”Det Psykiatriske Patientklagenævn er førsteinstans vedrørende klager over tvangs-

indgreb på psykiatriske afdelinger.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnet for sager afgjort i 2022 er pr. ultimo 

april 37 dage. Nævnet har i løbet af 2022 afviklet ældre sager med henblik på at ned-

bringe sagsalderen på verserende sager. Den gennemsnitlige alder for verserende sa-

ger er reduceret fra 45 dage til 31 dage fra uge 6 i 2022 til ultimo april 2022. Afvikling 

af ældre sager medfører automatisk en højere realiseret sagsbehandlingstid.  

 

Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder 7-dages-fristen, der følger af psykiatri-

lovens § 36, stk. 3, ved klager over tvangsbehandling, der sædvanligvis er tillagt op-

sættende virkning efter psykiatrilovens § 32, stk. 3. Omkring en tredjedel af de klager, 

som nævnet modtager, er klager over tvangsbehandling, der er tillagt opsættende 

virkning. Nævnet kan efter bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske 

Patientklagenævn, § 8, stk. 5, prioritere klager, der er tillagt opsættende virkning, 

forud for andre tidligere indkomne klager.  

 

Øvrige klager har en ikke-absolut frist på 14 dage med undtagelse af klager over op-

pegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Region Sjælland. Det Psykiatri-

ske Patientklagenævn kan i række sager ikke overholde den ikke-absolutte 14-dages-

frist.  

 

Den manglende overholdelse af den ikke-absolutte 14-dages-frist skal ses i lyset af 

nævnets stærkt reducerede adgang til lægefaglige medlemmer, der gennem en læn-

gere periode har været en tiltagende udfordring for nævnet.  Det er Sundhedsmini-

steriet, der har ansvaret for at udpege lægefaglige medlemmer til nævnet efter ind-

stilling fra Lægeforeningen.  Der pågår i disse måneder et arbejde mellem Sundheds-

ministeriet, Erhvervsministeriet, Lægeforeningen og SIND med henblik på at komme 

problemstillingen til livs.” 
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Side 2 

Jeg kan henholde mig til svaret fra Erhvervsministeriet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Ida Lyngbeck Jensen 

 


