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Pårørendes syn på retspsykiatri 2015  
– vold og trusler mod ansatte i psykiatrien  
 

Denne rundspørge afdækker pårørendes erfaringer med og holdninger til psykisk syges vold 
og trusler mod ansatte i psykiatrien. Rundspørgen er gennemført af ca. 100 pårørende i maj 
måned 2015.  
 
Nedenfor angives en række udvalgte resultater1.  

 
Pårørendes erfaringer:   
 
Nedenfor angives svarresultater for de pårørende, som har erfaring med, at den syge mindst én gang er 
blevet anmeldt og/eller dømt for vold og trusler mod personalet i psykiatrien.   
 

 Hvilke tre mest væsentlige årsager, oplever du, er medvirkende til, at din psykisk syge bliver 
anmeldt og/eller dømt for vold og trusler mod personalet?  Pårørende angiver særligt 
personalets manglende kompetencer (77 pct.), manglende ressourcer (50 pct.) samt 
politianmeldelse sker for at signalere konsekvenser (46 pct.), som væsentlige årsager til, at den 
psykisk syge bliver anmeldt og/eller dømt for vold og trusler mod personalet.   

 

 
 

 Hvilke tre mest væsentlige årsager, oplever du, er medvirkende til, at din psykisk syge indblandes 
i vold og trusler mod personalet? Pårørende angiver særligt interaktionen mellem patient og 
personale (54 pct.) sygdomstilstanden (50 pct.) og personalets restriktioner over for patienten 

                                                           
1 Der bør tages forbehold for et lavt antal respondenter og svarprocent. Dermed er den statistiske styrke, repræsentativiteten og generaliserbarheden reduceret væsentligt.  
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(37 pct.), som væsentlige årsager til, at den psykisk syge indblandes i vold og trusler mod 
personalet.  

 
 
 

 Ca. 9 ud af 28 (32 pct.) pårørende har mindst én gang dækket helt/delvis den psykisk syges 
udgifter for en retssag i forbindelse med dom for vold og/eller trusler mod personalet.  

 
 Ca. 4 ud af 28 (14 pct.) af pårørende er i høj eller meget høj grad økonomisk belastet af, at den 

syge har fået en dom for vold/trusler mod personalet.   
 

 Iflg. elleve pårørende har den psykisk syge fået gæld som følge af udgifter til retssager 
(erstatningskrav og sagsomkostninger mv.) i forbindelse med dom for vold og trusler mod 
personale. For 45 pct. af disse er den psykisk syges tilbagevenden til en normal hverdag i høj eller 
meget høj grad vanskeliggjort af gæld i forbindelse med sagsomkostninger m.m.  
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Pårørendes holdninger  
 
Nedenfor angives pårørendes generelle holdninger til en række udsagn vedr. retspsykiatri, vold og trusler 
mod ansatte i psykiatrien.   
 

 Eksempelvis angiver 87 pct. af pårørende, at de er enige i, at politikere bør afsætte penge til at 
etablere særlig gældsrådgivning til psykisk syge og pårørende. 82 pct. af pårørende er enige i, at 
psykiatrisk personale skal uddannes bedre til at arbejde med tolerancen over for psykisk syge, 
mens 80 pct. angiver, at ansatte i psykiatrien skal sikres bedre erstatningsmuligheder uden en 
politianmeldelse af den syge.  

 

 
 

 
 


