
Bestyrelsens beretning for året 2019-20, LPD 

Velkommen til LPD landsmøde 

 

Så er vi samlet til endnu et landsmøde i LPD. Det har i år varet en del længere siden 

sidst end nogen havde tænkt. Men vi må bare se i øjnene, at somme tider går 

tingene anderledes en man forestiller sig på forhånd.  

Netop i vores funktion som patientrådgivere og bistandsværger er det vel en 

nødvendig og god egenskab, at vi kan håndtere når tingene går anderledes end vi 

på forhånd tænker det vil. Jeg tænker her på arbejdet med klienter; her er jeg 

personligt ofte blevet overrasket over tingenes udvikling, - heldigvgis også ofte 

positivt. Det kan være en klient der har det rigtig svært, eller hvor det er svært at 

skabe kontakt- Og hvor der så over tid sker en overraskende god udvikling. Sådan er 

det ikke altid, - men det er meget bekræftende og givende når det sker.  

Når vi nu er samlet med en forsinkelse, er det jo den aktuelle corona situation som 

også påvirker vores område. Vi er glade for at det trods usikre tider er lykkedes at 

holde gang i vores aktiviteter- det er dejligt at vi sammen finder det vigtigt.  

Trods nedlukning og begrænsninger har vi holdt gang  i aktiviteterne i foreningen, og 

det ses ikke mindst vigtigt netop nu, hvor især borgere med udfordringer lider under 

begrænsninger- herunder vores kreds af klienter.  

I gåt har vi fået en grundig drøftelse med folkene fra Det psykiatriske 

patientklagenævn, og vi holder fast i dialogen i forsøget på at påvirke nævnet til at 

komme list mere op i funktions niveau. – Dette vil vi forsøge at italesætte de steder 

vi har mulighed for det.  

Bestyrelsens arbejde i året. 

Det at skabe netværk og forsøge at gøre opmærksom på vores område, har fokus i 

bestyrelses arbejdet. Vi er i kontakt med Ombudsmands instituationen, §71 tilsynet 

og Institut for menneskerettigheder. Her byder vi os til og forsøger at finde 

relevante emner, der både kan påvirke- og samtidig afspejle sig i, at vi får variation 

på vores kurser og temadage- Samtidig med at vi rammer ”indenfor den faglige 

skive”.  

Den 10 marts deltog jeg sammen med næstformand Dorthe Skarsholdt i vores årlige 

møde med Grundlovens §71 tilsyn. Her mødte vi som vanligt positiv interesse for 



vores arbejde- dog var det tydeligt at en del af de nye medlemmer af tilsynet havde 

brug for lidt baggrundsviden om patientrådgivere og bistandsværgers funktion og 

rammer. Dette bidrager vi gerne med.  

Vi havde tre hoved emner for vores møde. 

Den ændrede arbejdsform i Det psykiatriske patientklagenævn er vel grundigt 

gennemarbejdet i går så det skal blot nævnes- det var vores første punkt.  

Det andet emne var Budgetspørgsmål vedrørende uddannelse af og information til 

patientrådgivere.  

Aktiviteterne i LPD med uddannelse af og information til Bistandsværger er finansieret af 

bevillinger fra finansloven for bistandsværgernes vedkommende, samt satspuljen for 

patientrådgivernes vedkommende.  

Idet bevillingen fra satspuljen på kr. 400.000 udløber med udgangen af 2020 på grund af afvikling 

af satspuljen i sin nuværende form har vi været i kontakt med Sundheds- og Ældreministeriet om 

spørgsmålet. Vi har fået oplyst, at der ikke er taget stilling til finansiering efter 2020 endnu.  

Vi har derfor overfor ministeriet argumenteret for en fortsat bevilling. Vi begrunder det med, at der 

vil være et fortsat behov for uddannelse af og rådgivning til patientrådgivere. Den ovenfor 

beskrevne ændring i måden at holde klagenævnsmøder på giver patientrådgivere en større rolle, idet 

de nu er de eneste ”uvildige” der sidder fysisk sammen med patienten til klagenævnsmøder i den 

nye ordning.  

Desuden har ordningen med patientrådgivere nu eksisteret i 30 år og der er mange der har været 

med fra starten, hvorfor der er et begyndende generationsskifte, med behov for uddannelse og 

rådgivning af de nye. Foreningen LPD er de eneste der beskæftiger sig med dette. 

Vi håber på Folketingets opmærksomhed på denne problemstilling. 

Det tredje emne var Spørgsmålet om pårørende som bistandsværger plaqcering i lov og 

bekendtgørelse. 

Her problematiserede vi igen, at pårørende bistandsværger har en automatisk fortrinsstilling 

i straffelov og bekendtgørelse til at blive beskikket. Vi oplever indimellem pårørende der 

pludselig er blevet bistandsværger uden at være ordentlig informeret om, hvad hvervet 

indebærer.  

Vores møde affødte et §20 spørgsmål til Justitsministeren, - de fastholder dog i embedsværket at de 

finder den nuværende formulering hensigtsmæssig.  

Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet at vi lader spørgsmålet ligge for nuværende, så vi ikke 

hele tiden gentager os selv. 

 

 



 

Kursus virksomheden 

Til Oktober kurset i Korsør i 2019 havde vi et tema med afsæt i noget forskning vi 

havde bidraget med, udført af Tinne Steffensen fra Institut for 

menneskerettigheder. Med afsæt i deres rapport: Retspsykiatri- i et 

menneskeretligt perspektiv.  

Indtrykket er, at man fandt denne kursus weekend givende og inspirerende. 

Vi synes dette arbejde klæder os godt på til vores opgaver.  

I Februar havde vi begynderkursus , hvor vi arbejdede med mere grundlæggende 

viden for folk med kun lidt eller ingen erfaring. Her var der 24 deltagere, hvor den 

kollegiale snak og netværksdannelse var en vigtig del af indholdet.  

Netop afviklede temadage har som et væsentligt element hat fokus på funktionen i 

Det psykiatriske patientklagenævn.  

Vi finder det væsentligt, at  vi holder tæt kontakt- og fokus her- så vi bidrager til at 

retssikkerheden for patienter underlagt psykiatrisk tvang ikke svækkes.  

 

Da denne weekends temadage er lagt i tiden hvor vi plejer at lave et fortsætter 

kursus, og da der ikke er blevet ansat nævneværdigt med nye hverken 

patientrådgivere de sidste to år, bliver det næste kursus- Som finder sted første 

weekend i februar 2021 på Sjælland er kursus for fortsættere. Her arbejder vi på et 

tema med Ombudsmands institutionen- hvor vi sammen arbejder på undersøgelser 

af såkaldte ”gråzoner” altså hvor der sker den skjulte brug af begrænsninger af 

indlagte eller foranstaltningsdømte. Det er et område som i sagens natur ikke er 

lovreguleret, og det er derfor svært at belyse omfanget og arten af.  

Det skal dog have vores fokus. Vi er kun lige begyndt på dette, så vi kan ikke fortælle 

meget om det for nuværende.  

 

 

 



Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer for fortsat at støtte op om foreningen 

LPD, - vi ligger stabilt på ca 90 medlemmer. Dette er vi tilfredse med, selvom vi godt 

kunne drømme om flere medlemmer.  

Jeg vil takke jer der tager jer tid til at blive her på en søndag formiddag for at bidrage 

til landsmødet. 

Til slut vil jeg takke mine bestyrelses kolleger for arbejdet i ”det forlængede år” der 

er gået- der er vist god vilje og rummelighed når vi indimellem måtte tage svære og 

hurtige hurtige beslutninger uden at kunne mødes i forsommeren. På denne måde 

er det trods alt lykkedes at ”holde gang i butikken endda” 

 

 


