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Disposition











Gennemgang af §§’ erne.
Foranstaltningsdom – hvad betyder det?
Hvad er formålet med en foranstaltningsdom, og
hvad er rationalet bag denne?
Samarbejde omkring foranstaltnings/behandlingsdømte.
Indlæggelse – hvilke muligheder, og hvordan er
procedurer/ansvarsfordeling i forbindelse hermed?
Eksempel på samarbejdsaftale.
Afrunding og evt. spørgsmål.
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Straffelovens § 16, stk. 1,
1.pkt.


”Personer, der på gerningstidspunktet
var utilregnelige på grund af
sindssygdom eller tilstande, der må
ligestilles hermed, straffes ikke.”
De idømmes i stedet en psykiatrisk
særforanstaltning.
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Straffelovens § 69


”Befandt gerningsmanden sig ved den
strafbare handlings foretagelse sig i en
tilstand, der var betinget af mangelfuld
udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de
psykiske funktioner, og som ikke er af den i §
16 nævnte beskaffenhed, kan retten, såfremt
det findes formålstjenligt, i stedet for at
idømme straf, træffe bestemmelse om
foranstaltninger som nævnt i § 68, 2. pkt..”
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Straffelovens § 68, 2. pkt.
De psykiatriske særforanstaltninger






Dom til anbringelse på psykiatrisk
afdeling.
Dom til behandling på psykiatrisk
afdeling – tilsyn af Kriminalforsorgen –
genindlæggelse.
Dom til ambulant psykiatrisk behandling
– tilsyn af Kriminalforsorgen –
indlæggelse.
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Formål med behandlingsdom





Forebygge kriminalitet.
Konsekvent fastholdelse af patienten/
beboeren i et sufficient
behandlingsforløb.
Mulighed for at gribe rettidig ind ved
behandlingssvigt og/eller risiko for ny
kriminalitet.
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Behandlingsdom


”Behandling på psykiatrisk afdeling med
tilsyn af kriminalforsorgen i forbindelse
med afdelingen under udskrivning,
således at kriminalforsorgen sammen
med overlægen kan træffe
bestemmelse om genindlæggelse.”
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Samarbejde omkring den
foranstaltningsdømte.
RDP
Aktivitets/samværstilbud

KIF

Botilbud

Pårørende

Patienten/beboeren
Socialpsykiatrien

Psyk. Afd.

Myndighed / Kommune

Politi

Misbrugscenter Prakt. læge
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Indlæggelse
Indlæggelse kan overvejes, hvis én eller
flere af nedenstående faktorer er til stede:





Medicinsvigt
Symptomforværring
Misbrug
Øget risiko for kriminalitet

Det vil imidlertid altid bero på en vurdering mellem
RDP og KIF eller en vagtlæge, om pt./beboeren
indlægges eller ej.
09-04-2018

9

Procedurer og ansvarsfordeling i
forbindelse med indlæggelse




I dagtimerne (8-16) kontaktes RDP, som i
samråd med KIF træffer afgørelse om
”aktivering af dommen ”= indlæggelse, og
arrangerer denne.
I aften / nattetimerne kontaktes vagtlægen,
som orienteres om at pt. /beboeren har en
behandlingsdom. Vagtlægen varetager
herefter kontakt til psykiatrisk afdeling med
henblik på indlæggelse.

09-04-2018

10

5

09-04-2018

Procedurer under indlæggelse




Overlægen på afdelingen, hvor
pt./beboeren er indlagt, er ansvarlig for
behandlingen og varigheden af
indlæggelsen.
KIF har ikke direkte tilsynsforpligtelse
under indlæggelsen, men genoptager
sammen med RDP tilsyn efter
udskrivelse.
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Medicin dosering hver 14 dag. Startende d. xxxx
formiddag.
Beboer:
Navn jan Nielsen
Cpr. :xxxxxxxxx
Ribe husvej 8
Kontaktoplysninger:
RDP :- ambulantsygeplejerske
- behandlende læge
KIF : - socialrådgiver
Evt. særaftaler:
Medicin: Vederlagsfri medicin bestilles i RDP senest 14 ndage før udløb. Bestilling
sendes pr. mail. Al antipsykotisk medicin er vederlagsfri. Resten bestilles pr.
recept ved egen læge.

09-04-2018

12

6

09-04-2018

Afrunding og evt. spørgsmål
?

?
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