
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 23. april 2019

Forslag
til

Lov om ændring af lov om om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., lov om
retspsykiatrisk behandling m.v. og sundhedsloven

(Anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler og
justering af takster for psykiatriske færdigbehandlingsdage)

§ 1

I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29. september 2015, som
ændret ved § 7 i lov nr. 656 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 691
af 8. juni 2017, § 32 i lov nr. 1711 af 27. december 2018 og
lov nr. 274 af 26. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a ændres »§ 19 a, stk. 1 og 4« til: »§ 19 a, stk. 1, 2, 6
og 7«.

2. Overskriften til kapitel 5 a affattes således:

»Kapitel 5 a
Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og

ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og
narkohunde m.v.«

3. § 19 a affattes således:

»§ 19 a. Ved mistanke om, at der er medikamenter, rus-
midler eller farlige genstande i afdelingen, kan overlægen
med henblik på at sikre, at disse ikke er blevet indført eller
vil blive forsøgt indført til en eller flere patienter i afdelin-
gen, uden retskendelse beslutte,
1) at en patients post skal åbnes og kontrolleres,
2) at en patients stue og ejendele skal undersøges, eller
3) at der skal foretages kropsvisitation af en patient.

Stk. 2. Ved mistanke som nævnt i stk. 1 kan overlægen
med henblik på at sikre, at medikamenter, rusmidler eller
farlige genstande ikke er blevet indført eller vil blive forsøgt
indført til en eller flere patienter i afdelingen, beslutte, at der
skal anvendes kropsscannere ved undersøgelse af en patient
eller andre, der søger adgang til den psykiatriske afdeling.

Stk. 3. Kravet om mistanke efter stk. 1 gælder ikke for
Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region

Sjælland, i forbindelse med anvendelse af kropsscannere, jf.
stk. 2.

Stk. 4. Åbning og kontrol af patientens post og undersø-
gelse af patientens stue og ejendele skal så vidt muligt fore-
tages i patientens nærvær.

Stk. 5. Kropsvisitation efter stk. 1, nr. 3, omfatter ikke un-
dersøgelse af kroppens hulrum.

Stk. 6. Overlægen kan ved mistanke om, at der er medika-
menter, rusmidler eller farlige genstande på den psykiatriske
afdelings udearealer, beslutte, at der kan anvendes narko-
hunde ved undersøgelse af disse arealer.

Stk. 7. Overlægen kan beslutte, at medikamenter, rusmid-
ler og farlige genstande, som bliver fundet ved indgreb efter
stk. 1, 2 og 6, tages i forvaring. Overlægen skal overlade til
politiet at afgøre, om medikamenter, rusmidler og farlige
genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning,
herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgiv-
ningen om våben m.v.

Stk. 8. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler
om åbning og kontrol af patientens post, undersøgelse af pa-
tientstuer og patientens ejendele, kropsvisitation af patien-
ten, anvendelse af kropsscannere og anvendelse af narko-
hunde.«

§ 2

I lov nr. 1396 af 21. december 2005 om retspsykiatrisk
behandling m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Regionsrådet kan indgå overenskomst med eller

på anden måde benytte private institutioner som led i vareta-
gelsen af den ambulante behandling af patienter, som er om-
fattet af stk. 1, nr. 2, og på anden måde undergives psykia-
trisk behandling i henhold til dom eller kendelse.
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Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler
om regionernes benyttelse af institutioner som nævnt i stk.
2.«

§ 3

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2.
november 2018, som ændret senest ved lov nr. 273 af 26.
marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 238, stk. 1, affattes således:
»Bopælsregionen opkræver betalingskommunen betaling

pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit VI til fær-
digbehandlede patienter fra kommunen. Betalingskommu-
nen er den kommune, som i henhold til § 9 a, stk. 4, 1.-3.
pkt., og § 9 c, stk. 2, 4-6 og 12, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område har den generelle beta-
lingsforpligtelse.«

2. I § 238, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, der bliver stk. 5, ændres
»bopælskommunen« til: »betalingskommunen«.

3. I § 238, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »afsnit VI til«: »so-
matisk«.

4. I § 238 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Ud over den betaling, der opkræves efter stk. 1,

opkræver staten betalingskommunen betaling pr. sengedag
for sygehusbehandling efter afsnit VI til psykiatrisk færdig-
behandlede patienter fra kommunen. Denne betaling kan
maksimalt udgøre 1.976 kr. (2016-niveau) pr. sengedag fra
og med syvende sengedag til og med trettende sengedag og
3.952 kr. (2016-niveau) for hver sengedag fra og med den
fjortende sengedag. Taksten pris- og lønreguleres på samme
måde som bloktilskuddet til regionerne.

Stk. 4. Taksterne efter stk. 3 får 25 pct.s virkning i til-
skudsåret 2020, 50 pct.s i tilskudsåret 2021, 75 pct.s i til-
skudsåret 2022, og 100 pct.s fra og med tilskudsåret 2023.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

5. I § 238, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1 og 3« til:
»stk. 1 og 5«.

6. I § 238, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-4« til: »stk.
1-6«.

7. I § 238, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »bopælskommu-
nens« til: »betalingskommunens«.

8. I § 238, stk. 6, der bliver stk. 8, indsættes efter »stk. 2«:
»og 3«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Lovens § 3, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af sundhedslovens § 238,

stk. 5 og 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november
2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af for-
skrifter udstedt i medfør af sundhedslovens § 238, stk. 7 og
8, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 7 og 9.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens
§ 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i
kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske for-
hold tilsiger.
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