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Region Syddanmark s bidrag til ministerredegørelse vedr. rets-
psykiatriske patienters forløb 
 
 
 
Sundhedsministeriet anmoder i skrivelse af 2. juni 2021 om regionernes bidrag til brug for ministerre-
degørelse om retspsykiatriske patienters forløb, pba af Statsrevisorernes beretning herom. 
 
Rigsrevisionen har den 16. april 2021 afgivet beretning om retspsykiatriske patienters forløb. I beret-
ningen bliver der fra statsrevisorerne udtalt kritik af bl.a. regionernes indsats for at nedbringe anven-
delsen af tvang. 
Rigsrevisionen påpeger, at Justisministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at rets-
psykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder kravene. Kon-
sekvensen er, at der er risiko for, at retspsykiatriske patienter ikke modtager den nødvendige kriminal-
præventive hjælp, og i nogle tilfælde kan patientens retssikkerhed krænkes, mens psykiatriens kapaci-
tet sættes under øget pres. 
 
De 3 hovedkonklusioner i beretningen er: 

1) Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til opstarten af det rets-
psykiatriske forløb 

2) Myndighederne har for størstedelen af patienterne ikke overholdt alle krav til det retspsykiatri-
ske behandlingsforløb 

3) Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til afslutningen af det 
retspsykiatriske forløb 

 
Region Syddanmark anerkender behovet for at stille fokus på retspsykiatrien og patientforløb. Det er 
vigtigt at sikre disse borgere ordentlige retssikkerhedsmæssige og behandlingsmæssige forhold. Regi-
onerne har et ansvar for at sikre de behandlingsmæssige rammer og leve op til de krav der stilles til 
den indsats. 
 
Region Syddanmark bemærker indledningsvist, at Rigsrevisionens beretning om forløb for retspsykia-
triske patienter er en national beretning og ikke en beretning med afsæt i Region Syddanmark.  Dvs. 
den konkluderer kun i begrænset omfang på hvordan det konkret ser ud i Region Syddanmark men på 
situationen på landsplan.  
Beretningens resultater baserer sig samtidig på en undersøgelsesmetode med stikprøver / udvalgte 
cases fra alle 5 regioner med relativt få cases i hver region, hvorfor der ikke er en tilstrækkelig repræ-
sentativitet til at det er muligt at konkludere noget præcist hverken nationalt eller for hver region.   
 
Men uanset de metodiske udfordringer med beretningen så er Region Syddanmark meget optaget af 
retspsykiatri området og vil altid læse en rapport som denne med interesse, med henblik på om regio-
nen kan behandle denne gruppe patienter endnu bedre. 
 



 

Side 2 af 2 

Region Syddanmark tager den overordnede kritik af den regionale del af indsatsentil efterretning og vil 
arbejde på at forbedre indsatsen på de påpegende konkrete punkter omkring journalføring, dokumen-
tationskrav og overholdelse af tidsfrister mv. Region Syddanmark vil derfor se nærmere på konklusio-
nerne i forhold til evt. yderligere initiativer, ændrede procedurer mv.   
 
Region Syddanmark bemærker dog at beretningen primært peger på utilstrækkelig overholdelse af 
enkelte formelle krav til tidsfrister og overholdelse af en række meget gamle anbefalinger fra Sund-
hedsstyrelsen til retspsykiatriske behandlingsforløb.  
Det er ikke optimalt, at Rigsrevisionen anvender disse anbefalinger tilbage fra2010, som på mange 
områder ikke giver faglig mening i dagens psykiatri som målestok for vurdering af regionernes indsats. 
Det er regionens vurdering, at disse anbefalinger på en lang række punkter ikke er i overensstem-
melse med psykiatrien i dag. Det anerkender Sundhedsstyrelsen også og vil revidere dem.  
Regionen finder det positivt, at Sundhedsstyrelsen nu vil gå i dialog med regionerne herom og ser 
frem til en opdatering af disse anbefalinger. 
 
Region Syddanmark vil pointere at regionen har investeret massivt i retspsykiatrien. Men Rigsrevisio-
nens beretning med fokus på forholdene primært i 2016-2019 tager ikke højde for de massive investe-
ringer i retspsykiatri som regionen har gennemført de seneste år med fx styrket retspsykiatrisk di-
striktspsykiatri, ca 30 flere sengepladser, øget sikkerhed, mm.  Senest har regionen investeret i et nyt 
retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, der åbner til september i år. 
 
I forhold til mere konkrete punkter i beretningen bemærker Region Syddanmark: 
 
Regionerne kritiseres for at holde længere end højest nødvendigt på færdigbehandlede retspsykiatri-
ske patienter. Region Syddanmark har ikke ønske om at fastholde patienter indlagt i psykiatrien læn-
gere end højest nødvendigt. Hvis der er noget regionen kan gøre for at reducere ventetiden mest mu-
ligt skal vi gøre det. Men en forudsætning herfor er, at også andre instanser (både kommuner, Krimi-
nalforsorgen og domstolene) også bidrager til at fremme mulighederne for at udskrive retspsykiatriske 
patienter hurtigt nok.   Fremadrettet vil regionen have skærpet fokus på patienternes færdigbehand-
lingsdato, samt på at sikre et godt samarbejde med kommunerne, således patienterne udskrives retti-
digt og til et tilfredsstillende boligtilbud 
 
Region Syddanmark bemærker med tilfredshed at beretningen anerkenderregionens tilgang til mental-
undersøgelser – flest mulige ambulante –  er den rette at forfølge for at sikre en mindst mulig indgri-
bende tilgang. 
I beretningen kritiseres regionerne for ikke tilstrækkelig journalføring. Region Syddanmark tager denne 
kritik til efterretning og vil følge op på dette.  
 
 


