
Til parterne på høringslisten

 

Høring over udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 
af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af 
varigt inhabile

Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om 
politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i 
forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile i høring.

Bekendtgørelsen skal udstedes i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af 
tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, der trådte i kraft den 1. januar 2018. 

Loven giver således sundhedsministeren adgang til at fastsætte regler for politiets 
medvirken til henholdsvis tvangsindlæggelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af varigt 
inhabile i forbindelse med somatisk behandling. 

Denne mulighed blev udnyttet første gang ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 1371 
af 1. december 2017, om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved 
somatisk behandling af varigt inhabile, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Den 15. maj 2018 vedtog Folketinget en ændring af lov om anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt inhabile med henblik på at rette en fejlhenvisning i loven 
vedrørende reglerne for tilbageførsel og tilbageholdelse. Lovændringen træder i kraft 
den 1. juli 2018.

På baggrund af lovændringen vil der derfor skulle foretages en udvidelse af den nævnte 
bekendtgørelse, som herefter vil indeholde regler om politiets opgaver og medvirken i 
forbindelse med såvel tvangsindlæggelse som tilbageholdelse og tilbageførsel.  

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
til udkastet til bekendtgørelse senest den 25. juni 2018, kl. 12.00. 

Høringssvarene bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til hra@sum.dk

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på tlf. 72 26 94 
27 eller på mail hra@sum.dk.

Med venlig hilsen 

Heidi Roager Andersen

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk 
W sum.dk 
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