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Spørgsmål nr. 58 (Alm. del) fra Folketingets § 71-tilsyn:  

 

”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. modtages til afsoning af 
en behandlings- eller forvaringsdom. Ministeren bedes samti-
dig oplyse, hvordan ministeriet sikrer, at §§ 13 og 14 i Be-
kendtgørelse om Bistandsværger fremadrettet overholdes.” 

 

Svar: 

 

1. Spørgsmålet omhandler dels indskrivning i forbindelse med en behand-

lingsdom, dels påbegyndelse af afsoning af en forvaringsdom. For så vidt 

angår spørgsmålet om indskrivning i forbindelse med en behandlingsdom 

er det Justitsministeriets vurdering, at spørgsmålet falder inden for ram-

merne af spørgsmål nr. 54 og 55 (Alm. del) fra tilsynet stillet til 

sundhedsministeren den 29. maj 2017. Sundhedsministeriet har anmodet 

Danske Regioner om bidrag til besvarelsen, og ministeriet har derfor be-

svaret spørgsmålene foreløbigt.  

 

Justitsministeriet vil på den baggrund som besvarelse af denne del af 

spørgsmålet henvise til Sundhedsministeriets endelige besvarelse af 

spørgsmål nr. 54 og 55. Justitsministeriet vil dog vende tilbage med even-

tuelle supplerende bemærkninger om underretning af bistandsværgen i 

forbindelse med påbegyndelse af behandling, såfremt Sundhedsministeri-

ets endelige besvarelse giver anledning hertil.  

  

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, 

som vedrører påbegyndelse af afsoning af en forvaringsdom, indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Det følger af §§ 13-14 i bekendtgørelse om bistandsværger, at 
et sygehus m.v. og en institution, der modtager en person, der 
har en bistandsværge beskikket, har en pligt til snarest at un-
derrette bistandsværgen, når den pågældende påbegynder et 
ophold på stedet. Endvidere har personalet på sygehuset m.v. 
og institutionen en pligt til at give bistandsværgen enhver op-
lysning, som er nødvendig for, at denne kan varetage sit hverv 
på forsvarlig måde. På kriminalforsorgens område påhviler 
denne pligt fængsler og arresthuse i forbindelse med indsættel-
se af forvaringsdømte. 
 
I den henvendelse fra Landsforeningen af Patientrådgivere og 
Bistandsværger i Danmark (alm. del – bilag 108), som nævnes 
i spørgsmålet, er det indenfor kriminalforsorgens område sær-
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ligt fremhævet, at det er et problem i Herstedvester Fængsel og 
Nyborg Fængsel, at bistandsværgen ikke får den underretning, 
der følger af bekendtgørelsen om bistandsværger. 
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har derfor i anledning af 
spørgsmålet foretaget en høring af disse to fængsler. 
 
Herstedvester Fængsel har oplyst, at det ikke kan udelukkes, at 
der har været tilfælde, hvor der ikke er sket underretning af bi-
standsværgen. Fængslet har endvidere oplyst, at der er taget 
skridt til at indføre en fast procedure, der kan sikre, at der 
fremadrettet sker underretning til bistandsværgerne i overens-
stemmelse med reglerne i § 13 i bekendtgørelsen om bistands-
værger. 
 
Nyborg Fængsel har oplyst, at der i begyndelsen af 2016 har 
været et tilfælde, hvor fængslet ikke havde orienteret bistands-
værgen om overførsel. Fængslet beklagede siden dette overfor 
bistandsværgen. Fængslet har i umiddelbar forlængelse heraf 
lavet procedurer med henblik på at sikre, at bistandsværger 
fremover orienteres i relevante tilfælde. 
 
Direktoratet kan herudover oplyse, at man nu generelt vil ind-
skærpe reglerne i §§ 13-14 i bekendtgørelsen om bistandsvær-
ger overfor kriminalforsorgens områdekontorer, således at 
fængslerne og arresthusene kan overholde deres forpligtelse.” 

 

 

 

 

 


