
 

 

 

NOTAT 

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske 
Ankenævn 

I medfør af § 38 a, stk. 4, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf. lovbekendtgørelse 
nr. 936 af 2. september 2019, og efter forhandling med Det Psykiatriske Ankenævn fastsættes: 

Kapitel 1  

Det Psykiatriske Ankenævns opgaver og sammensætning 

§ 1. Det Psykiatriske Ankenævn behandler klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns af-
gørelser vedrørende tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, indgivelse af et beroligende 
middel med magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, 
der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under 
Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, jf. § 38, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psyki-
atrien m.v. 

§ 2. Det Psykiatriske Ankenævn består af en dommer som formand, to medlemmer, der skal 
være psykiatere, beskikket efter indstilling fra Lægeforeningen og to medlemmer beskikket efter 
indstilling fra Danske Handicaporganisationer, jf. § 38 a, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien m.v. 

Kapitel 2  

Forberedelse af sagerne 

§ 3. Formanden afgør, om en klage falder inden for ankenævnets kompetence, om klageren 
har tilstrækkelig retlig interesse i sagen, og om en klage skal afvises på grund af en overskridelse 
af klagefristen, jf. § 38, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 

Stk. 2. Formanden kan bemyndige sekretariatet, jf. § 4, stk. 1, til at træffe beslutninger efter 
stk. 1. 

§ 4. Det Psykiatriske Ankenævn sekretariatsbetjenes af Patientombuddet, jf. § 38 a, stk. 3, i 
lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 

Stk. 2. Sekretariatet bestemmer rækkefølgen for behandling af de indkomne klager, jf. dog 
stk. 5. 

Stk. 3. Sekretariatet er ansvarligt for oplysning af sagen, indhentelse af fornøden sagkyndig 
vurdering og udarbejdelse af forslag til afgørelse. 

Stk. 4. Sekretariatet kan under sagsforberedelsen forelægge en sag for Retslægerådet og 
Sundhedsstyrelsen. 

Stk. 5. Ankenævnets formand kan fastlægge generelle eller konkrete retningslinjer for sekreta-
riatets virksomhed. 

Kapitel 3  

Afholdelse af møde m.v. 

§ 5. Ankenævnet udøver sin virksomhed i møder, herunder telefonmøder eller lignende, jf. 
dog stk. 2 og 3. 
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Side 2 

Stk. 2. Formanden kan træffe afgørelser i sager, som efter den af ankenævnet fulgte praksis 
ikke skønnes at give anledning til tvivl, herunder afvise anmodninger om genoptagelse af sager, 
jf. dog § 14, stk. 3. Dette gælder dog ikke sager, som skønnes at give anledning at ændre, hjem-
vise eller ophæve Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse. 

Stk. 3. Sager, som formanden skønner egnet til skriftlig votering, kan sendes til medlemmerne 
med indstilling om afgørelse. 

§ 6. Ved afgørelsen af en sag sammensættes ankenævnet som angivet i § 2. 

§ 7. Formanden indkalder medlemmer eller disses suppleanter til et nævnsmøde. 
Stk. 2. Formanden fastsætter tid, sted og dagsorden for nævnsmøderne. 
Stk. 3. Nævnsmøderne indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen vedlægges en 

dagsorden over de sager, der skal behandles på mødet, et forslag til ankenævnets afgørelse af 
hver af sagerne, og det sagsmateriale, der er nødvendigt for, at ankenævnet kan træffe afgørelse 
i hver enkelt sag. 

Stk. 4. Formanden kan bemyndige sekretariatet til at varetage formandens opgaver efter 
stk. 1-3. 

§ 8. Formanden leder og tilrettelægger mødet. 
Stk. 2. Ankenævnet er ved afgørelsen af sager beslutningsdygtigt, når formanden samt et 

medlem beskikket efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og et medlem beskikket ef-
ter indstilling fra Lægeforeningen, er til stede. 

§ 9. Ankenævnets møder er ikke offentlige. 
Stk. 2. Ankenævnets formand kan bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage 

uden stemmeret ved ankenævnets behandling af en sag. 

Kapitel 4  

Afgørelser m.v. 

§ 10. Ankenævnets afgørelser træffes ved stemmetal. I tilfælde af stemmelighed er forman-
dens stemme udslagsgivende. 

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser indføres i en beslutningsprotokol, som underskrives af forman-
den. Et medlem kan kræve en kort begrundelse for sit standpunkt tilført protokollen. 

Stk. 3. Afgørelser udfærdiges skriftligt, med begrundelse og med angivelse af, om det er et 
enigt ankenævn eller et flertal af ankenævnets medlemmer, der har truffet afgørelse. I afgørelsen 
angives navnene på de medlemmer, der har deltaget i afgørelsen. Et medlems eventuelle sær-
standpunkt anføres kort i afgørelsen med angivelse af medlemmets navn. 

§ 11. Ankenævnets afgørelse sendes til klageren, Det Psykiatriske Patientklagenævn og den 
psykiatriske afdeling, afgørelsen vedrører. Afgørelsen sendes endvidere til regionsrådet. 

Stk. 2. Afgørelsen kan endvidere sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed og andre med beret-
tiget interesse. 

§ 12. Ankenævnets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form, hvis de er af principiel be-
tydning eller har almen interesse og er egnede som vejledning om ankenævnets praksis. 

§ 13. Ankenævnet kan tiltræde, ændre, hjemvise eller ophæve Det Psykiatriske Patientklage-
nævns afgørelse. 

§ 14. Ankenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags be-
handling og afgørelse, jf. § 38 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 
§ 38, stk. 3, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 

Stk. 3. Fremkommer der i en sag, som er afgjort af ankenævnet, nye og for sagens afgørelse 
væsentlige oplysninger, tager ankenævnet sagen op til fornyet behandling og afgørelse. Det 
samme gælder, hvis der er begået væsentlige fejl i sagsbehandlingen. 

Kapitel 5  

Forskellige bestemmelser 

§ 15. Ankenævnets medlemmer er ved udøvelsen af deres virksomhed for ankenævnet un-
derlagt tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27. 



 

Side 3 

§ 16. Ankenævnets medlemmer er ved udøvelsen af deres virksomhed for ankenævnet om-
fattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet. 

Stk. 2. Et nævnsmedlem har pligt til at underrette ankenævnet om forhold, som kan medføre 
vedkommendes inhabilitet, ligesom ethvert af ankenævnets andre medlemmer, der er bekendt 
med sådanne forhold, har pligt til at oplyse ankenævnet herom. 

Stk. 3. Et nævnsmedlem må ikke medvirke ved behandlingen af en konkret sag i blandt andre 
følgende situationer: 

1) hvis nævnsmedlemmet har nære personlige relationer til en af sagens parter, 
2) hvis nævnsmedlemmet har deltaget i behandlingen af samme sag i en anden institution, 
eksempelvis Retslægerådet eller Patientforsikringen, 
3) hvis klager på noget tidspunkt er blevet undersøgt eller behandlet af nævnsmedlemmet, 
4) hvis klager i forbindelse med det påklagede forhold er blevet undersøgt eller behandlet på 
den psykiatriske afdeling, hvor nævnsmedlemmet er beskæftiget, 
5) hvis nævnsmedlemmet er ansat på den psykiatriske afdeling, hvor anvendelsen af tvang 
fandt sted, eller var ansat på afdelingen på tidspunktet for anvendelsen af tvang i det påkla-
gede forhold, 
6) hvis der i øvrigt foreligger konkrete omstændigheder, som kan være egnede til at vække 
tvivl om den pågældendes uvildighed. 
Stk. 4. Hvis et nævnsmedlem er i tvivl om sin habilitet, kan spørgsmålet drøftes med sekretari-

atet. 
Stk. 5. Ankenævnet afgør, om et nævnsmedlem kan deltage i behandlingen af en sag. Nævns-

medlemmet må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om vedkommendes in-
habilitet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 17. Det Psykiatriske Ankenævn afgiver en årsberetning om sin virksomhed, som sendes til 
sundheds- og ældreministeren, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne. 
Årsberetningen forberedes af sekretariatet. 

Kapitel 6  

Ikrafttræden 

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019. 
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1574 af 15. december 2010 om forretningsorden 

for Det Psykiatriske Ankenævn.  

Sundheds- og Ældreministeriet, den  

Maugnus Heunicke 

/ Sabine Godsvig Laursen 

 
  

 


