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Kære Nini Vind Schultz 

 

Du har tidligere stillet et generelt spørgsmål om, hvordan patienter med en psykiatrisk 

diagnose sikres patientrettigheder, hvis der skal udarbejdes en mentalerklæring. Du 

har nu stillet 6 mere konkrete spørgsmål til regionsrådet om mentalundersøgelse af 

borgere med og uden psykiatrisk diagnose. Udover at henvise til mit tidligere svar, 

kan jeg oplyse, at mentalundersøgelser dels foregår under indlæggelse, dels ambulant.  

 

Ambulante undersøgelser foregår i Region Hovedstaden på Justitsministeriets retspsy-

kiatriske klinik. Det er derfor Justitsministeriet, som har ansvaret for, hvordan de am-

bulante undersøgelser gennemføres.  

 

Regionsrådet har ansvaret for de undersøgelser, som foregår under indlæggelse og 

dem er vi efter loven forpligtet til at gennemføre, når anklagemyndigheden eller retten 

bestemmer det. Personer, der mentalundersøges under indlæggelse, har samme ret-

tigheder som andre patienter, men rettighederne kan begrænses af hensyn til gennem-

førelse af mentalundersøgelsen. 

 

På denne baggrund kan jeg besvare de 6 konkrete spørgsmål på følgende måde: 

  

Spørgsmål 1: Hvilke lægefaglige krav stilles til en læge, som skal foretage en mental-

undersøgelse jf RPL 809? 

  

Svar på spørgsmål 1: 

En mentalundersøgelse foretages med henblik på udarbejdelse af en retspsykiatrisk er-

klæring (mentalerklæring) til brug for rettens afgørelse af en straffesag. Regionen er i 

henhold til sygehusbekendtgørelsens § 18 (Sundheds- og Ældreministeriets bekendt-

gørelse nr. 293 af 27. marts 2017) forpligtet til at gennemføre mentalundersøgelser på 

begæring af anklagemyndigheden eller af retten. 

  

Ved udarbejdelse af en mentalerklæring kan der medvirke socialrådgivere og psykolo-

ger, men det er en psykiater, som tilrettelægger undersøgelsen, og som har ansvaret for 

erklæringens konklusion i henhold til justitsministeriets regler. I Region Hovedstadens 
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Psykiatri er udfærdigelsen af mentalerklæringer en specialistopgave. Ansvaret for er-

klæringerne ligger hos en speciallæge med retspsykiatrisk baggrund.   

 

Spørgsmål 2 – 4 besvares samlet 

 

Spørgsmål 2: Hvad vil regionsrådet i Region Hovedstaden gøre, så de lægefaglige 

krav hurtigt kan blive indskrevet i Rigsadvokatens vejledning RM 5/2007 – revideret 

1. september 2015, som var vedhæftet i min mail af 22 april 2017 og som kommer som 

vedhæftet fil denne gang også. RM 5-2007 Psykisk afvigende kriminelle - RM 5-2007 - 

Psykisk afvigende kriminelle. Vedhæftet fil er angivet med filnavnet: mental 2015 RM 

5-2007 rev. 2015 

 

Spørgsmål 3: Hvad vil regionsrådet i Region Hovedstaden gøre, så der laves en vej-

ledning hos Rigsadvokaten, der er tilpasset borgere, som ikke har kriminel fortid. 

 

Spørgsmål 4: Hvad vil regionsrådet i Region Hovedstaden gøre, så der laves en vej-

ledning hos Rigsadvokaten for borgere, som ikke har diagnosticerede psykiatriske 

problemer i forvejen? 

  

Svar på spørgsmål 2 - 4:  

Den vejledning, som du har vedhæftet, og som du beder regionsrådet kommentere, 

omhandler de ambulante mentalerklæringer, som i Region Hovedstaden altid udarbej-

des af Retspsykiatrisk Klinik, som administrativt hører under Rigsadvokaten. Klinik-

ken er ikke tilknyttet Region Hovedstaden. Spørgsmål og bemærkninger til denne vej-

ledning må derfor rettes til Justitsministeriet eller Rigsadvokaten.    

 

Spørgsmål 5: Hvad vil regionsrådet i Region Hovedstaden gøre, så afregninger af 

mentalundersøgelser i fremtiden vil blive gennemført med ensartethed. Der fremgår 

prisforskelle der i 2000 er opgjort til, at ligge mellem kr. 3000 og kr. 30.000,- Ensar-

tethed i pris = ensartethed i undersøgelse. 

 

Læger, som laver mentalundersøgelser arbejder i privat regi tilkøbt af anklagemyn-

digheden, men lægerne bruger typisk offentlige sygehuse til afvikling af mentalunder-

søgelserne, hvorfor det også er et regionalt problem. 

 

Det er angivet i Sundhedsloven, at der er journalføringspligt i offentlig journal, når 

der laves privat arbejde. Se længere nede af ledende overlæge Jens Højberg Wan-

scher fra OUH. 

 

 

Svar på spørgsmål 5: 

Arbejdet med gennemførelse af mentalundersøgelser er tilrettelagt forskelligt i de for-

skellige regioner. Mentalundersøgelser i Region Hovedstadens Psykiatri gennemføres 

som nævnt under indlæggelse. De speciallæger, som har ansvar for at udarbejde men-

talerklæringer i Region Hovedstaden, får ikke særskilt honorar fra anklagemyndighe-
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den for at udarbejde erklæringen, men betales som led i deres arbejde for Region Ho-

vedstaden.  

 

Spørgsmål 6: Hvad vil regionsrådet i Region Hovedstaden gøre, så der journalføres, 

når der laves mentalundersøgelse. Lægen som laver mentalundersøgelsen er under-

lagt reglerne i Sundhedsloven og mentalerklæringer, som kommer ud af undersøgel-

sen er lavet jf. Retsplejeloven. Der ses INGEN steder, at læger, som laver mentalun-

dersøgelser, at disse læger er undtaget i Sundhedsloven. 

 

Svar på spørgsmål 6:  

Gennemførelse af mentalundersøgelser er ikke en del af en patients sygdomsbehand-

ling og er derfor ikke en del af den hospitalsjournal, som udarbejdes i forbindelse med 

sygdomsbehandling. Mentalerklæringer kan sidestilles med andre lægeerklæringer til 

fx forsikringsselskaber, som udarbejdes af speciallæger. Sådanne helbredserklæringer 

indgår heller ikke i hospitalsjournalen. 

 

Justitsministeriet har oplyst, at den sigtedes ret til indsigt i en mentalerklæring afgøres 

efter retsplejelovens regler om sigtedes og forsvareres adgang til aktindsigt i straffesa-

ger. Der er derfor ikke ret til aktindsigt i en mentalerklæring efter offentlighedslovens 

regler. Justitsministeriets notat af 22. januar 2009 om disse spørgsmål vedlægges til 

din orientering. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Sophie Hæstorp Andersen 

 


































































































