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Heldagssymposium 19. september 2019 
 

Behandlingsdømte patienter med udvisningsdom 
- gennemgang af lovregler, praksis og kliniske erfaringer 

 

Kl. 10:00-10:05 Velkommen 
   Kirsten Nitschke 
 
Kl. 10:05-11:05 Gennemgang af lovgrundlaget for udvisning, fortolkning og  
   påstande 
   Senioranklagerne Malene Christensen, Statsadvokaten i Viborg og 
   Nana Kryger La Cour, Statsadvokaten i København 
 
Kl. 11:05-11:15 Pause 
 
Kl. 11:15-12:15 Politiets arbejde med udsendelse af udlændinge med  
   behandlingsdom  
   Kim Liin og Pia Pitzner-Schmidt, politikommissærer, Nordsjællands 
   Politi, Udlændingecenter Nordsjælland (UCN) 
 
Kl. 12:15-13:00 Udvisning ved dom og den efterfølgende prøvelse af  
   behandlingsdømte patienter med udvisningsdom 
   Lene Nielsen, specialkonsulent, Kontoret for Pas og Udvisning,  
   Udlændinge– og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen 
 
Kl. 13:00-14:00 Frokost  
    
Kl. 14:00-15:00 Hverdagen på Udrejsecenter Kærshovedgård 
   Institutionschef Niels Johan Geil, Udrejsecenter Kærshovedgård  
 
Kl. 15:00-15:30 Kaffepause 
 
Kl. 15:30-16:55 Cases fra centrene (Behandlingsdømte med udvisningsdom)  
Kl. 15:30-15:45 Case 1 
Kl. 15:45-16:00 Case 2 
Kl. 16:00-16:45 Case 3 
Kl. 16:45-16:55 Diskussion 
 
Kl. 16:55-17:00 Afrunding 
   Kirsten Nitschke 
 
Kl. 17:15  Ekstraordinær generalforsamling 
 

 

  

Sted:  Auditoriet, Psykiatrien i Slagelse, Fælledvej 6, 4200 Slagelse 

 

Tilmelding: Senest 5. september 2019 via www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk  

Pris:  1.000 kr.   

 Bemærk: Deltagelse forudsætter medlemskab af Retspsykiatrisk Interessegruppe.  

 Ikke-medlemmer opkræves derfor yderligere 150 kr. for medlemskab i 2019. 



 

R §
 RETSPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE 
 Dansk Psykiatrisk Selskab 

Ekstraordinær generalforsamling 
 

19. september 2019, kl. 17:15 

Auditoriet, Psykiatrien i Slagelse,  
Fælledvej 6, 4200 Slagelse 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 9 a. 

§ 9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kan æn-
dring af vedtægter eller opløsning af RI kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne 
er til stede og ¾ heraf stemmer derfor. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt. 
 
a. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær general-
forsamling, der ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte kan vedtage ændring af ved-
tægter eller opløse RI.  
 

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne, således at der tilføjes: 

§ 13. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderlige-
re bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af 
fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

§ 14. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for-
pligtelser, der påhviler foreningen. 

 

FULDMAGT TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Mailes til bestyrelsen til retspsyk.interessegruppe@gmail.com senest 18. september 2019 

eller fuldmagt gives til fremmødende medlem 

 

 

MEDLEMS FULDE NAVN:  

 

§ 13. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 

JA:                         NEJ: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

§ 14. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

JA:                         NEJ: 

  

  


