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København, 29. oktober 2015 
 

DPS' Høringssvar 

Vedr.: Justitsministeriets udkast til forslag om lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af 

besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)  

 

Indledningsvis vil Dansk Psykiatrisk Selskab gerne udtrykke vores forundring over, at vi ikke står på 

ministeriets høringslisten, da vore medlemmer får en meget direkte rolle i gennemførelsen af intentionerne i 

lovforslaget. 

 

På baggrund af det fremsatte forslag til ændring af straffeloven, hvorefter det vil blive kriminelt at besidde 

mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat, vil Dansk Psykiatrisk Selskab gerne 

fremsende følgende kommentarer: 

 

Personer, der i forbindelse med en varetægtsfængsling skal anbringes i surrogat på en psykiatrisk afdeling, 

vil meget ofte befinde sig i en tilstand præget af svær psykisk lidelse – ofte af sindssygelig karakter. De skal 

derfor anbringes på en sygehusafdeling og modtage pleje og behandling efter de helt almindelige regler med 

sigte på, at man kan helbrede eller væsentligt og afgørende bedre deres psykiske tilstand. 

 

Herudover har den modtagende afdeling en pligt til at sikre den fængsledes tilstedeværelse. Men i 

modsætning til hvad der gør sig gældende under varetægtsanbringelse i arresthus eller lignende, er der ikke 

nær samme muligheder for at opretholde en udtalt personkontrol på en psykiatrisk afdeling. For eksempel er 

patienterne aldrig låst inde på deres værelser (undtaget på Sikringsafdelingen i Slagelse). Og selv om 

varetægtsarrestanter anbragt i surrogat er undergivet kommunikationsforbud, omgås de frit de andre (ikke-

fængslede) patienter, som har en grundlovssikret ret til at kommunikere med omverdenen – herunder ret til 

uovervåget at skrive breve, telefonere eller have kontakt via internettet.  

 

I realiteten er et kommunikationsforbud (”brev og besøgskontrol”) meget svært at opretholde under 

anbringelse på en almindelig lukket psykiatrisk afdeling, og selv på en lukket afdeling med særlig 

retspsykiatrisk funktion udgør det allerede i dag en ganske betydelig praktisk udfordring at sikre, at 

varetægtssurrogerede med kommunikationsforbud ikke uberettiget kontakter eller modtager kontakt fra 

omverdenen. 

 

En kriminalisering som den påtænkte vil derfor næppe have en reel betydning for problemets størrelse. 

Tværtimod må man frygte, at i tilfælde, hvor der er tvivl om, hvad der er sket, vil læger og plejepersonale 

være tilbageholdende med at orientere politi/anklagemyndighed i bekymring for, at patienten derved 

pådrager sig yderligere sigtelser. 

 

Hvad angår de mest syge varetægtssurrogerede – som ikke kan overskue deres hverdag endsige deres 

juridiske situation – vil man blot opnå en yderligere kriminalisering. Og for de mest ressourcestærke 

varetægtsarrestanter på de psykiatriske afdelinger er det nærliggende at antage, at disse efter 

lovstramningerne vil lægge et pres på ”svage” patienter om at låne deres telefoner eller computere. 

Dansk Psykiatrisk Selskab kan derfor ikke anbefale den foreslåede lovændring gennemført. 
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Med venlig hilsen 

 

Overlæge ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen 
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