
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 9. maj 2017 stillet følgende spørgs-

mål 12 (L 207) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Stine Brix (EL). 

 

Spørgsmål 12:  

”I Danmark kan man tvangsindlægges på psykiatrisk afdeling, hvis man er psykotisk 

og enten til væsentlig og nærliggende fare for sig selv eller andre; eller udsigten til 

helbredelse eller væsentlig bedring alvorligt forringes, hvis ikke man bliver indlagt 

med henblik på behandling. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor disse lovbestem-

melser ikke efter regeringens opfattelse er tilstrækkelige til, at man allerede i dag kan 

opnå sigtet med lovgivningen, herunder oplyse om der er tale om en udvidelse af den 

personkreds, der uden hverken at være sigtet, anklaget eller dømt for nogen ulovlige 

forhold kan undergives administrativ frihedsberøvelse? I benægtende fald, bedes mi-

nisteren uddybe sigtet med de foreslåede lovændringer?” 

 

Svar: 

Sigtet med psykiatrilovens bestemmelser om tvangsindlæggelse og tvangstilbagehol-

delse er et andet end sigtet med oprettelsen af særlige pladser på psykiatrisk afde-

ling. Sigtet med de særlige pladser er at give et rehabiliterende tilbud til en sårbar 

gruppe med komplekse problemstillinger. 

 

Psykiatrilovens betingelser for at tvangsindlægge eller tvangstilbageholde en person 

på psykiatrisk afdeling er da heller ikke de samme som de foreslåede betingelser for 

at blive visiteret til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. 

 

Det skal understreges, at der ikke vil kunne tvangsvisiteres til en af de særlige pladser 

på psykiatrisk afdeling. Da opholdet således vil være frivilligt, vil der ikke være tale 

om en udvidelse af den personkreds, som kan undergives administrativ frihedsberø-

velse. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse på psykiatrisk afdeling vil fortsat 

kun kunne anvendes, hvis psykiatrilovens betingelser er opfyldt. 
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