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Udkast til beretning om indsatsen for at
nedbringe brug af tvang i psykiatrien
Jeg sender hermed et udkast til beretning om indsatsen for at nedbringe brug
af tvang i psykiatrien, som Rigsrevisionen har udarbejdet til Statsrevisorerne.
Vi har udarbejdet beretningen ud fra de oplysninger, som vi har modtaget i
undersøgelsen. Udkastet indeholder fodnoter, hvor der henvises til hvilken
dokumentation, vi bl.a. har baseret os på. Vi har desuden vedlagt en Excel-fil,
der viser vores bagvedliggende dokumentation til figurer og tabeller i afsnit
2.5.
Til jeres orientering kan vi oplyse, at vi har bedt ministeriet om at fremsende
al materiale i relation til den seneste monitoreringsrapport og det forestående
møde i Task Force for Psykiatri. Vi forventer dog ikke, at dette vil give anledning til ændringer i beretningens konklusion.
Der er tale om et foreløbigt udkast, og den endelige beretning kan blive ændret som følge af jeres høringssvar.
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Hvis I ønsker det, deltager vi gerne i et møde, hvor beretningsudkastet og jeres bemærkninger kan drøftes nærmere. Hvis I ønsker dette, vil vi gerne
holde mødet, inden I afgiver jeres skriftlige bemærkninger. I kan i givet fald
kontakte Tine Giøe Petersen på tlf. 33 92 86 90 eller pr. e-mail til tgp@rigsrevisionen.dk.
Jeg skal bede om jeres bemærkninger senest fredag den 4. december 2020,
jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 3.
I bedes venligst orientere os, hvis I modtager en anmodning om aktindsigt i
beretningsudkastet, da retten til aktindsigt i beretninger, herunder udkast og
uddrag, først gælder dagen efter, at de er behandlet og dermed afgivet til
Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens § 18 b, stk. 2.
Læs mere om processen på vores hjemmeside.
Med venlig hilsen
Claus Vejlø Thomsen
Kontorchef
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