Spørgsmål fra Nini Vind Schultz
regionsrådsmødet 23. maj 2016
Det kan konstateres, at en overlæge fra Psykiatrien i Kolding har løjet i et journalnotat den 6.
september 2012, for at få patienten til at fremstå som en anden end, at patienten var. Der kan
også være tale om, at overlægen har forbyttet patienten med en anden patient.
Der ses ikke, at være registreret noget i Landspatientregistret den 6. september 2012.
Overlægen har fået patienten til at fremstå truende, som et menneske der truer med at skyde
andre, og som er meget dårlig psykisk på et tidpunkt, hvor overlægen ikke har set patienten,
og hvor patienten ikke var tilknyttet psykiatrien i Kolding. Det har overlægen gjort på
baggrund af en mail, som ikke er sendt af patienten.
Andre har troet, at der var tale om en mail fra patienten, og andre har troet, at patienten både
var skingrende sindssyg og farlig for andre.
Overlægens notat har ligget til grund for lægeerklæring af 10. oktober 2013, der har ligget til
grund for Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse, der har ligget til grund for byretssag
og landsretssag og til grund for Retslægerådet. Endvidere har det lagt til grund for Psykiatrisk
Ankenævns afgørelse.
Hvad kan Region Syddanmark gøre for at rette op på følgerne af ”det forkerte notat”?
Svar
Jeg vil gerne starte med at takke Nini Vind Schultz for hendes spørgsmål.
Nini Vind Schultz oplyser, at det er hendes opfattelse, at en overlæge fra Psykiatrien i Kolding
har løjet i et journalnotat den 6. september 2012. Dette journalnotat er efterfølgende blevet
lagt til grund i en lægeerklæring samt ved Det Psykiatriske Patientklagenævn, Det Psykiatriske
Ankenævn, Retslægerådet, og i by- og landsret.
Nini Vind Schultz spørger, hvad Region Syddanmark kan gøre for at rette op på følgerne af det
notat, som hun beskriver som ”forkert”.
Region Syddanmark er tryg ved den sagsbehandling og efterprøvelse af tvang i psykiatrien,
der foretages ved nævn og domstole.
Svaret er således, at Region Syddanmark tager domstolenes endelige afgørelser til
efterretning.

