
Møde i § 71 tilsynet, tirsdag den 23. februa2016 hvor Jan og Mogens deltog på vegne af LPD. 
7 af de 9 medlemmer var mødt.  
Vi fik fremlagt de fremsendte spørgsmål, der var læst af medlemmerne. De fremsendte spørgsmål 
/problematikker var udfærdiget af Jan, Eriks, Susans og Mogens´ samt et indlæg fra et medlem og 
blev fremlagt af Jan suppleret af Mogens.  
 
Alt passede ind i sammenhængen, og mødet forløb godt, og alle medlemmer lyttede intenst og sad 
og nikkede til fremlæggelsen, hvor formanden gjorde ivrige notater. Alle medlemmer havde 
efterfølgende et eller flere spørgsmål til os omkring vores arbejde i psykiatrien. Disse svarede vi 
tilfredsstillende og uddybende på. 
 
Karen Klint anmodede om at få lov til at viderebringe vores spørgsmål til Justitsministeren, da hun 
og udvalget fandt dem vigtige. Vi blev spurgt om, hvordan vi ville kunne få bevist skjult tvang for 
udvalget. Vi anbefalede, at udvalget talte med de enkelte bistandsværger og patientrådgivere og 
dernæst de patienter, der var udsat for det. Vi fremlagde flere eksempler på ”skjult tvang”. 
 
Lægernes pres på patienter, for at få dem til at opgive klager mod lovning på goder eller friheder 
fandt de også meget uetiske. 
 
De fandt problematikken med visitering af bistandsværger og patientrådgivere, som foregår flere 
steder, problematisk. Udvalget vil undersøge forholdene og forsøge at gøre dem ens på alle 
afdelinger i henhold til vores lovbestemte rettigheder. Heri indgik bærbar iPads, PC’ er og 
mobiltelefon. 
 
Vi blev også spurgt om udviklingen inden for psykiatrien og vores synspunkt på dette omkring 
lægernes behandling af de psykisk syge. Her lagde jeg ikke skjul på, at samarbejdet til tider kunne 
være bedre frem for at modarbejde, og at det ikke var i LPD’s interesse at modarbejde - men 
samarbejde om patienten. 
 
Omkring beskikkelser ville de også gå ind i at lovgivningen blev overholdt omkring 
rotationsordningen for beskikkelser, samt underretning omkring vores klienters flyttende rundt på 
afdelingerne uden bistandsværgens vidende. 
 
Det at lægerne ligger pres på patienter, for at de skal skifte bistandsværger og advokater, fandt de 
også meget problematisk, set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. 
 
Vi fik også nævnt, at muligheden for beskikkelse før en retssag blev brugt meget sjældent, selv om 
det er nævnt i lovgivningen, og det tog de også til sig. 
 
Vi var også inde på listebistandsværger contra pårørendebistandsværger og fordele og ulemper ved 
dette, hvilket de også syntes at forstå. Ligeledes blev vi spurgt om ankemuligheder i vores system, 
hvor vi svarede at vi brugte systemets muligheder, men at det ikke altid var nok. 
 
Sluttelig inviterede vi til, at de var velkomne til at overvære vores kurser, da vi stod for uddannelse 
af nye ansatte og vedligeholdelse af deres viden. Udvalget gav udtryk for, at de havde fået stort 
udbytte af mødet med os. 
 
Vi var begge enige om, at det havde været det bedste møde med udvalget til dato, og vi på en god 
måde med supplerende indlæg havde formået at fange udvalgets interesse. Årsagen til, at mødet 
efter vor opfattelse forløb så fint, kan være begrundet i, at vi supplerede hinanden ganske godt, og at 
vi meget hurtigt kom i gang med spørgsmålene modsat tidligere, hvor formanden brugte rigelig med 
tid med at fremføre egne bedrifter. 
 
Hvis man går ind på udvalgets forside, kan man nu se, at ombudsmanden og LPD har et årligt møde 
med udvalget. Øvrige foreninger kan søge om et møde, hvis det har interesse for udvalget. 



 
 
 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/71tilsynet/kalender/Vis.as
px?itemid={F88AD773-E998-4490-8F41-FA19B6A70AB3} 
 
 

§ 71-tilsynet 
§ 71-tilsynets sagsområde er at føre tilsyn med behandlingen af bl.a. tvangsindlagte psykiatriske 
patienter, demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem, og tvangsanbragte børn. De kaldes under 
ét for administrativt frihedsberøvede. Tilsynet kaldes i daglig tale for § 71-tilsynet, da tilsynets 
opgave står i grundlovens § 71. 
 
Står på tilsynets forside 
§ 71-tilsynet holder årligt et møde med Ombudsmanden og med Landsforeningen af 
Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark. Andre foreninger, organisationer m.fl. kan – 
med angivelse af et konkret og relevant formål – anmode § 71-tilsynet om et møde.    
 

§ 71-tilsynets arbejde og sagsområde 
§ 71-tilsynets arbejde og sagsområde  
Folketingets 71-tilsyn fører tilsyn med behandlingen af bl.a. tvangsindlagte psykiatriske 
patienter, tvangsanbragte børn og demente der bliver tilbageholdt på et plejehjem. De kaldes under 
et for administrativt frihedsberøvede i modsætning til personer, der afsoner en behandlingsdom eller 
lignende på en psykiatrisk afdeling.  
Opgaven følger af grundloven § 71, hvor der står, at behandlingen af administrativt frihedsberøvede 
personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at 
rette henvendelse. Tilsynet kaldes i daglig tale for § 71-tilsynet og består af 9 medlemmer.  
Tilsynet kan ikke træffe afgørelser, men kan alene give udtryk for sin vurdering af forholdene for de 
administrativt frihedsberøvede. Vurderingen kan bl.a. have form af kritiske bemærkninger, 
anbefalinger og henstillinger. Når tilsynets udtaler sig, sker det samlet, der er ikke flertal- eller 
mindretalsudtalelser.  
Tilsynet behandler ikke lovforslag, men personsager og generelle sager inden for sit sagsområde. 
§ 71-tilsynets arbejde  
Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres 
frihed. En del af henvendelserne vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, 
herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Tilsynet vejleder i disse tilfælde i 
videst muligt omfang om klagemuligheder m.v.  
Er der tale om spørgsmål, som ligger inden for tilsynets kompetence, henviser eller videresender 
tilsynet i visse tilfælde sagen til de administrative klage- og tilsynsmyndigheder på området. I andre 
tilfælde behandler tilsynet sagen, hvilket bl.a. kan give anledning til, at der stilles spørgsmål til 
ministre eller den ansvarlige region, kommune eller institution. Tilsynet vil herefter på baggrund af 
de modtagne svar typisk fremsætte sin vurdering af sagen.  



Tilsynet afgiver hvert år en beretning om sin virksomhed i det forgangne folketingsår. Se link til de 
seneste beretninger nedenfor. 
Tilsynsbesøg  
Som en del af sit arbejde tager § 71-tilsynet på både uanmeldte og anmeldte besøg på psykiatriske 
afdelinger m.v., der modtager administrativt frihedsberøvede. Det er dog ikke alle besøg, som er 
affødt af tilsynets behandling af en konkret sag. Som opfølgning på hvert tilsynsbesøg offentliggør 
tilsynet en rapport, der bl.a. indeholder tilsynets vurdering. Desuden fremgår denne vurdering også 
af tilsynets årlige beretning. 
Møder med organisationer  
Udover de ordinære møder holder tilsynet også møder med Folketingets Ombudsmand, foreninger 
m.v. Foreningerne kan være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis de psykisk syge, 
børnene, de pårørende og personalets synsvinkel giver anledning til problemer for de administrativt 
frihedsberøvede.  
Tilsynet deltager desuden i konferencer m.v. De generelle og konkrete sager giver sammen med 
besøgene, møderne og konferencerne bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller 
spørgsmål til ministre og andre.  
 

  


