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Retspsykiatri – komplekset: 

Psykisk sygdom og kriminalitet  
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Danske Regioner, marts 2009 

•Personer med psykisk sygdom der begår 

kriminalitet 

 

•Forebyggelse - behandling – samarbejde 
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Danske Regioner, marts 2009 

• De mange retspsykiatriske patienter øger presset 

på de retspsykiatriske senge, der generelt 

• er præget af høj belægning og endda 

overbelægning. Presset påvirker også de 

• almenpsykiatriske senge, der ofte må anvendes 

midlertidigt til retspsykiatriske patienter. 

• Dermed skaber de retspsykiatriske patienter en 

gøgeungeeffekt, som forplanter 

• sig til hele voksenpsykiatrien. 
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Fakta om retspsykiatri, notat - Danske 
Regioner 2010 

• Udvidelsen af de retspsykiatriske afdelinger er ikke altid 

tilstrækkelig i forhold det stigende antal personer, som 

dømmes eller henvises til mentalundersøgelse til 

retspsykiatrien.  

 

• Derfor anvendes sengepladser på de almene 

• psykiatriske afdelinger ofte til retspsykiatriske patienter.  

 

• Retspsykiatrien er dermed blevet en gøgeunge, der 

skubber de almenpsykiatriske patienter ud af sengene. 



PSP-samarbejdet  

• Med baggrund i meget positive projekterfaringer indføres en 

obligatorisk samarbejdsmodel mellem Politi, Social 

myndigheder og Psykiatrien (PSP).  

• PSP-samarbejdet har til formål at koordinere indsatsen over 

for mennesker med psykisk sygdom og forebygge social 

udstødelse og eventuel kriminalitet.  

 

• PSP-samarbejdet forankres hos politiet. 

• Det formaliserede PSP-samarbejde udgør en oplagt mulighed 

for tidlig opsporing og samarbejde om iværksættelse af 

kriminalitetsforebyggende foranstaltninger for mennesker 

• med psykisk sygdom og andre udsatte grupper. 
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Kommunale indsatser: 

• En afgørende forudsætning, for at mennesker med 

psykisk sygdom ikke havner i kriminalitet, er, at der i 

den sociale sektor eksisterer en tilstrækkelig bred 

vifte af tilbud, som tilsammen kan dække den 

udskrevne psykiatriske patients behov for støtte og 

omsorg.  

 

• Viften af tilbud skal kunne tilbyde skræddersyede 

individuelle foranstaltninger tilpasset den udskrevne 

patients sociale kompetencer og behov. 
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Psykisk sygdom – er et bredt begreb 
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 Det er kriminalitet også 

(f.x. en handling eller undladelse, som udgør en forseelse 

og som er strafbart ifølge loven) 

 

 

 

 

  

 



Retspsykiatri- meget alvorlige enkelt-cases 
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Sektorer og samarbejdspartnere  

 

• Regioner, hospitalspsykiatri 

- Psykiatrisk behandling 

- Misbrugsbehandling 

- Somatisk sygdom 

- Rehabilitering 

 

• Kommuner 

- Social indsats 

- Misbrugsbehandling 

- Rehabilitering 

 

• Kriminalforsorgen 

- Tilsyn, kriminalitetsforebyggelse, rehabilitering 

• Politi og anklagemyndighed samt statsadvokaterne 
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Psykisk syge i fængsel: Anstalten ved 
Herstedvester  

 

  

 

 

 



Behandling af retspsykiatriske patienter 

Lov om retspsykiatrisk behandling  21.12.2005 

 
§ 1. Regionsrådene har pligt til på deres psykiatriske 

sygehuse eller sygehusafdelinger at modtage: 

1.Personer, der efter retskendelse skal indlægges til 

mentalundersøgelse. 

2.Personer, der i henhold til dom eller kendelse skal 

anbringes på psykiatrisk sygehus eller på anden måde 

undergives psykiatrisk behandling. 

3. Personer, der efter Justitsministeriets eller 

overøvrighedens bestemmelse skal anbringes på 

psykiatrisk sygehus. 

4.Personer, der som vilkår for prøveløsladelse eller 

tiltalefrafald skal undergives psykiatrisk behandling. 
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Kriminalitet og psykisk sygdom : 

 

Hvilke psykiske sygdomme: 

Psykotiske tilstande 

Skizofreni (0.5-1% af befolkningen) 

Alvorlige personlighedsforstyrrelse 

(psykopati) 

ADHD, PTSD, autisme, etc 

Alkohol –og andet rusmiddelmisbrug 
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Kriminalitet og psykisk sygdom : 

 

Hvilke typer kriminalitet: 

Personfarlig kriminalitet: 

 - Drab, drabsforsøg, ildspåsættelse, røveri, 
sædelighedskriminalitet, vold og trusler om 
vold, herunder mod offentlig myndighed 

 

- Berigelseskriminalitet, hærværk, narko, 
organiseret kriminalitet, herunder 
bandererelateret 
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Flere personer med alvorlig psykisk 
sygdom over 10 år? 

Personer med diagnose skizofreni: 

  1996   2007 

  16.919   24.228 

 
Kilde: det centrale psykiatriske forskningsregister; Nielsen J et al; 

European Neuropsychopharmacology, nov 2012,   
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Retspsykiatri i de nordiske lande 

 

  Nye retspsykiatriske patienter pr. år: 

  

  Danmark  ca. 546 (2013) 

  Norge    ca. 20 

  Sverige   ca. 300 

 

 

 



Vejledning fra Sundhedsstyrelsen 

 

Behandlingsansvar: 

 

Ligger altså ALTID på en sygehusafdeling 

Hos en konkret overlæge 

 

Der skal SAMARBEJDES mellem ambulante 
funktioner og sengeafdelinger  

 – lyder logisk  

 – men er ofte mangelfuldt. 
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kompetenceudvikling 

• Retspsykiatri – ikke et lægeligt subspeciale 

 

• Dansk Psykiatrisk Selskab: ”ekspertuddannelse” 

 

• Social- og sundhedsassistenter; særlige kurser 

 

• Sygeplejersker: diplomuddannelse, kriminologi 

 

• Midler til kompetenceudvikling, især So-su 

assistenter og sygepleje-personale 
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