Kort fortalt

Retspsykiatriske patienters forløb
Konklusion
Justitsministeriet og regionerne har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at retspsykiatriske patienter får et
sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder kravene.

Konsekvensen er, at der er risiko for, at retspsykiatriske patienter ikke modtager den nødvendige kriminalpræventive
hjælp, og i nogle tilfælde kan patientens retssikkerhed krænkes, mens psykiatriens kapacitet sættes under øget pres.

Væsentligste resultater af undersøgelsen
• Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til opstarten af det retspsykiatriske forløb.
• Myndighederne har for størstedelen af patienterne ikke overholdt alle krav til det retspsykiatriske behandlingsforløb.
• Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til afslutningen af det retspsykiatriske
forløb.

Baggrund og formål med undersøgelsen
En retspsykiatrisk patient er en person, der har begået kriminalitet, men som på grund af en psykisk lidelse eller mangelfuld mental udvikling har fået en foranstaltningsdom i
stedet for en straf. Formålet med den retspsykiatriske patients forløb er, at patienten skal få det bedre og undgå at
falde tilbage i ny kriminalitet. Forløbet for retspsykiatriske
patienter er komplekst og involverer mange forskellige myndigheder under Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og
regionerne.
Overholdelse af krav til overlægens kontakt med patienten i
de første 3 måneder

Myndighederne skal sikre, at patienten fra gennemførelsen af mentalundersøgelsen, der foretages, før dommen
afsiges, får et forløb, der er mindst muligt indgribende, og
at patienten efter dommen får et sammenhængende forløb,
som ikke strækker sig over længere tid end nødvendigt. Det
er Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet og psykiatrien i regionerne, der foretager mentalundersøgelser forud
for dommen. Efter dommen behandler psykiatrien de retspsykiatriske patienter. Kriminalforsorgen fører et kriminalpræventivt tilsyn med mange af de retspsykiatriske patienter, og statsadvokaten kontrollerer bl.a., at foranstaltningen
ikke opretholdes længere end nødvendigt. For alle myndigheder er der en række krav til aktiviteter og tidsfrister i
forløbet, som de skal overholde.

Statsrevisorerne udtaler
”Der er alt for mange retspsykiatriske patienter, som får et
for langt, unødigt indgribende og usammenhængende forløb. Ud over konsekvensen for den enkelte patient er der
risiko for, at formålet med den idømte foranstaltning ikke
har den ønskede kriminalpræventive effekt.
Statsrevisorerne finder, at Justitsministeriet og regionerne
bør styrke koordination og samarbejde og sikre overholdelse af kravene til opstart, behandling og afslutning af retspsykiatriske forløb”.
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Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.
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