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Holstebro d. 12.5.2017 

 

Kære medlemmer af Grundlovens §71 tilsyn 

 

 

Idet vi fra LPD`s side ser frem til vores årlige møde, vil vi hermed fremkomme med nogle emner vi 

gerne vil diskutere med tilsynet.  

 

 

• Problemer med meldesystem, som skal sikre, at bistandsværgen får besked ved 

indlæggelse og udskrivning.  

 

Bekendtgørelse om Bistandsværger regulerer dette på følgende måde: 

 

§ 13. Et sygehus/en sygehusafdeling, en institution eller en anstalt m.v., som modtager en person, der har en 
bistandsværge beskikket, skal snarest underrette bistandsværgen, når den pågældende påbegynder et ophold på stedet. 

Stk. 2. Sygehuset/sygehusafdelingen, institutionen eller anstalten m.v. skal ligeledes underrette bistandsværgen ved 
afslutningen af den pågældendes ophold på stedet. 

 

 

I LPD får vi imidlertid mange henvendelser om, at bistandsværger ikke får denne besked, som er 

absolut nødvendig for at varetage en klients interesse ved indlæggelse. I kredsen af 

bestyrelsesmedlemmer oplevet vi det på samme måde, oplevelsen er at der mange steder er 

uvidenhed om denne pligt til at give besked ved indlæggelse og udskrivning. Nogle psykiatriske 

afdelinger fortæller, at de har svært ved at finde kontakt data på bistandsværgen, da det ikke altid 

fremgår af patientens journal. 

 

Tilsyneladende er det et særligt problem for de forvaringsdømte, som kan være indsat i Anstalten 

Herstedvester eller i andre lukkede fængsler. Som bilag vedlægges en iagttagelse fra Bistandsværge 

Niels G. Pedersen, som forgæves har forsøgt at få administrationen ved Nyborg Statsfængsel til at 

anerkende deres forpligtelse desangående. (Se medfølgende bilag) 

 

En anden bistandsværge i vores medlemskreds er af den opfattelse, at der er flere forvaringsdømte, 

som ikke har en bistandsværge beskikket.  

 

På et nyligt afholdt kursus i LPD regi havde vi en underviser fra Kif. Til at undervise. 

Vedkommende fortalte, at Kif efter hans opfattelse ikke har en forpligtelse til at give besked, og at 

de i øvrigt ikke kan vide om deres indsatte har en bistandsværge.  

 

Bistandsværger oplever ligeledes en meget forskellig praksis, når vores klienter bliver indlagt på en 
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psykiatrisk afdeling ”i henhold til dom” Nogle afdelinger underretter altid bistandsværgen, men der 

er også steder, hvor det ikke fungerer.  

 

LPD vil gerne drøfte med tilsynet, hvordan melde-pligten kan bringes til at fungere alle steder, da 

det et stort retssikkerhedsmæssigt problem med manglende besked, især i tilfælde af tvang under 

indlæggelsen og ved længerevarende indlæggelser. 

 

 

 

• Drøftelse af nye tiltag vedr. specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.  

 

Forligskredsen bag satspuljeaftalen lavede i efteråret 2016 en aftale, som skal munde ud i oprettelse 

af specielle afdelinger for et antal borgere med svære problemstillinger. I denne aftale er indeholdt, 

at patientrådgivere og bistandsværger skal medvirke til at sikre disse borgeres retssikkerhed, i 

lighed med den funktion vi har overfor vores kreds af klienter i øvrigt.  

 

Dette initiativ er nu under ændring, der sigtes imod at oprette 150 pladser på særlige afdelinger i 

hospitalsregi, som skal løse opgaver for denne gruppe særligt belastede og udadreagerende borgere.  

 

Der er lagt op til, at der skal ske en efteruddannelse af gruppen af patientrådgivere og 

bistandsværger. I bemærkningerne til lovforslaget er det beskrevet således: 

 

”Der uddannes et antal patientrådgivere med henblik på at udvide deres kompetencer, så de 

fremadrettet også kan varetage socialfaglige forhold.” 

 

Da vi i regi af LPD i forvejen tilrettelægger og afholder kurser for denne gruppe, finder vi det 

hensigtsmæssigt om vi indarbejder det nye område i vores løbende uddannelse.  

 

Vi er opmærksomme på, at lovgrundlaget til det nye initiativ først er under forberedelse i 

foråret/sommeren 2017, hvorfor vi blot ønsker en dialog desangående, så vi kan dele vores tanker 

med hinanden.  

 

Idet vi ser frem til et godt møde. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, LPD 
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Bilag vedlagt; Brev fra Niels G. Petersen 


