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NOTAT 

Til Justitsministeriet  

Att. Straffuldbyrdelseskontoret, straffuldbyrdelseskontoret@jm.dk. 

 

 

Vedr. Rigsrevisionens beretning om retspsykiatriske 
forløb 

KL har 25. maj 2021 modtaget Rigsrevisionens beretning om retspsykiatri-

ske patienters forløb. Justitsministeriet har til brug for Justitsministerens mi-

nisterredegørelse til Statsrevisorerne anmodet om, at KL senest den 14. juni 

fremsender bidrag vedr., hvilke foranstaltninger og overvejelser, beretningen 

giver anledning til.  

 

KL finder det positivt, at Rigsrevisionen har undersøgt forløb for retspsykiatri-

ske patienter. Undersøgelsen viser en række bekymrende forhold omkring 

koordinering af retspsykiatriske patienters forløb, som det vil være væsentligt 

fremadrettet at have opmærksomhed på. Det være sig ventetid på mentaler-

klæringer, mangelfuldt lægefagligt tilsyn med patienterne, ventetid på og 

mangelfulde behandlingsplaner, mangelfulde kriminalitetsforebyggende pla-

ner eller manglende deling af samme mellem Kriminalforsorgen og kommu-

nerne, hvor en bekymrende lav andel af handleplaner, der skal virke krimina-

litetsforebyggende, deles med kommunerne, ventetid på afslutning af forløb 

og koordinering med kommunerne i forbindelse med udskrivning fra psykia-

trisk indlæggelse til egen bolig eller botilbud efter endt anbringelse på hospi-

tal.  

 

Det fremstilles i rapporten som en strukturel hindring for afslutning af forløb, 

at psykiatrien ikke har ansvaret for behandling af misbrug. KL skal gøre op-

mærksom på, at det er psykiatriens ansvar at behandle misbrug under ind-

læggelse samt at koordinere med den kommunale misbrugsbehandling efter 

udskrivning fra sygehus. KL finder, at det er fejlagtigt at gøre dette til et 

strukturelt problem, det handler i stedet om, at parterne løfter deres ansvar 

og sikrer tilstrækkeligt samarbejde om forløb.  

 

KL er opmærksom på, at den store stigning i antallet af retspsykiatriske pati-

enter kan have indflydelse på indsatsen til patienterne i såvel den regionale 

psykiatri som Kriminalforsorgen, ligesom den generelle stigning i antallet af 

mennesker med behov for hjælp og støtte som følge af psykiske problemstil-

linger udfordrer kapaciteten på det kommunale område.  

 

De senere års udvikling, hvorefter langt flere mennesker henvender sig til 

kommunerne om hjælp og støtte som følge af psykiske problemstillinger, har 

imidlertid betydning for, hvor hurtigt der kan tilvejebringes fx botilbud. Samti-

dig er det kommunernes opfattelse, at patienter, der registreres færdigbe-

handlet, i flere tilfælde ikke er parate til udskrivning til eget hjem eller botil-

bud, og at der er behov for et langt tættere samspil mellem den regionale 

psykiatri og kommunerne om, hvordan parterne sammen kan hjælpe bor-

gerne. Det gælder både i forbindelse med indlæggelse, hvor samarbejdet 

med kommunen med fordel kan initieres med henblik på at forberede den 

gode udskrivning. Og det gælder når borgerne er udskrevet til fx et kommu-

nalt botilbud eller egen bolig, og hvor der i mange tilfælde er behov for et tæt 

mailto:straffuldbyrdelseskontoret@jm.dk


Dato: 4. juni 2021 

 

Sags ID: SAG-2021-02905 

Dok. ID: 3088549 

 

E-mail: TLE@kl.dk 

Direkte: 3370 3562 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 2 

NOTAT 

 

samarbejde. Endelig skal KL påpege, at der for så vidt angår retspsykiatri-

ske patienter med behov for botilbud ofte er tale om en målgruppe, som det 

kan være vanskeligt at finde et passende tilbud til med kort frist, også henset 

til at borger og eventuelle pårørende skal inddrages i beslutningen om bo-

pæl.  

 

Kommunerne har de senere år øget budgetterne på socialområdet med et 

betydeligt milliardbeløb. Skal kommunerne øge kapaciteten på botilbudsom-

rådet for derved at kunne tage hurtigere fra, vil det være afgørende, at Fol-

ketinget skaber de økonomiske rammer, der skal til for at løfte opgaven i 

kommunerne. Derudover er det KL’s opfattelse, at et tættere samarbejde 

mellem kommune/botilbud og den regionale psykiatri såvel under indlæg-

gelse som efter udskrivning vil kunne understøtte en forbedring af patientfor-

løb. Kommunerne efterspørger fx en langt mere udgående psykiatrisk bi-

stand og rådgivning fra den regionale psykiatri efter endt indlæggelse, fx ved 

at der sikres botilbudsteams og lign. løsninger.  

 

KL kan kun anbefale, at dette tema kommer til at indgå i forhandlingerne om 

den kommende tiårsplan for psykiatrien.  

 

KL forventer konkret at indgå i dialog med parterne på området, herunder 

Kriminalforsorgen og Danske Regioner samt relevante sektorministerier, om 

hvordan forløb for patienter med dom til behandling i psykiatrien kan forbed-

res.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Janet Samuel 


