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Folketingets § 71-tilsyn

Folketingets § 71-tilsyn har den 29. maj 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 54 (Alm.
del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af Karina
Adsbøl (DF) i sin egenskab af formand for § 71-tilsynet.
Spørgsmål nr. 54:
”Ministeren bedes kommentere § 71-tilsynet alm. del - bilag 108, særligt i forhold til
problematikken om, at bistandsværger ikke får besked, når deres klient f.eks. ind- eller udskrives.”
Svar:
Danske Regioner har som bekendt myndighedsudøvelsen i forhold til psykiatriske afdelinger, derfor er Danske Regioner blevet anmodet om bemærkninger til det stillede
spørgsmål.
Danske Regioner har oplyst følgende:
”Regionerne oplyser, at de anerkender og er bevidste om den retssikkerhed, som bistandsværgerne bidrager til for de retspsykiatriske patienter og vigtigheden af underretningerne som følge heraf.
En region kan til en vis grad genkende kritikken, da der i det indeværende år 2017 har
været to klager om manglende meddelelse til bistandsværgerne. Pligten til at give
meddelelser til bistandsværgerne har derfor været indskærpet overfor alle centre i
regionen.
En anden region peger på, at regionen generelt oplever et godt samarbejde med de
beskikkede bistandsværger. Det kan forekomme, at en bistandsværge ikke er helt fortrolig med rammerne for bistandsværgers opgavevaretagelse, men dette løses i de
fleste tilfælde ved fælles hjælp. Det er opfattelsen, at der i de psykiatriske afdelinger i
regionen er en god bevidsthed om forpligtelserne i henhold til den gældende lovgivning også med hensyn til tilkald af bistandsværger for den patientgruppe, hvor dette
er relevant. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der i enkeltstående tilfælde kan opstå isforståelser, e det er ikke opfattelse , at dette sker ofte.”
Der henvises til svaret fra Danske Regioner.
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