
Tvangstilbageholdelse – Hvornår overgår en tvangsindlagt patient til at være 
tvangstilbageholdt? 

En tvangstilbageholdelse er en nægtelse af udskrivning af en patient. 

En person, der er tvangsindlagt, kan forblive tvangsindlagt så længe betingelserne i psykiatrilovens 
§ 5 er opfyldt. Der er således ikke anledning til at etablere tvangstilbageholdelse, hvis patienten 
ikke har fremsat en udskrivningsbegæring.  

Der skal derfor ikke automatisk træffes beslutning om tvangstilbageholdelse ved første revurdering 
af en tvangsindlæggelse eller efter 24 eller 48 timer. Dette har Det Psykiatriske Patientklagenævn 
påtalt ved flere afgørelser.   

Der skal alene tages stilling til tvangstilbageholdelse, når:  

- en patient forlanger sig udskrevet (enten i ord eller handling – hermed menes en klar 
tilkendegivelse, der fastholdes ikke blot momentant, men i nogle timer eller natten over), 
eller 

- en patient indlagt på psykiatrisk afdeling ikke giver informeret samtykke til overførsel til 
lukket psykiatrisk afdeling. 

Hvis en patient forlanger sig udskrevet, skal der tages stilling til, om betingelserne for 
tvangstilbageholdelse fortsat er til stede.  

Patienten har fri adgang til at fremsætte udskrivningsbegæring på ny, selvom patienten tidligere har 
fået afslag på udskrivning. 

Udskrivningsbegæring og stillingtagen til udskrivningsbegæring skal journalføres. 

Såfremt der ikke tages stilling til et udskrivningsbegæringen, vil det medføre kritik fra Det 
Psykiatriske Patientklagenævn. 

 

Regelgrundlag 

 
Psykiatrilovens § 5:  
Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må kun finde sted, såfremt 
patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og det vil 
være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi: 

1. 1)udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil 
blive væsentlig forringet eller 

2. 2)den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.  

 



 

Psykiatrilovens § 10: 

Tvangstilbageholdelse af en person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, skal ske, hvis overlægen  
finder, at betingelserne i § 5 er opfyldt. 

Stk. 2. Overførelse af en patient, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, til lukket psykiatrisk 
afdeling behandles efter reglerne om tvangstilbageholdelse, såfremt patienten ikke giver sit 
informerede samtykke til overførelsen.  

Stk. 3. Fremsættes anmodning om udskrivning, skal overlægen snarest muligt og senest inden 24 
timer meddele patienten, om denne kan udskrives, eller om tvangstilbageholdelse skal ske. 
Fremsættes anmodning om udskrivning inden for det første døgn efter, at tvangsindlæggelse har 
fundet sted, skal overlægens beslutning meddeles senest inden 48 timer regnet fra 
tvangsindlæggelsen. Er begæringen fremsat af patientrådgiveren, jf. §§ 24-29, underrettes tillige 
denne. 
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