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Spørgsmål: Spørgsmål: Spørgsmål: Spørgsmål:   

”Vil ministeren sikre, at ingen indsat, når de beder om det, skal vente mere end 
– f.eks. en uge – på at få en samtale med en psykolog?” 

 
Svar:Svar:Svar:Svar:  

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i anledning af spørgsmålet oplyst, at der i Kriminalfor-
sorgens institutioner i varierende omfang er afsat ressourcer til psykiatrisk/psykologisk bistand 
til indsatte. Således har Anstalten ved Herstedvester, som er Kriminalforsorgens behandlingsin-
stitution for indsatte med behov for psykiatrisk/psykologisk behandling, syv fuldtidsansatte psy-
kologer og seks psykiatere.     
 
Alle fængsler har tilknyttet psykiater, typisk på konsulentbasis, således at psykiateren er ansat et 
fast antal timer om ugen.  
 
Derudover har tre fængsler en psykologisk konsulent ansat med et fast antal timer om ugen, 
mens de resterende fængsler kan anvende psykologbistand ad hoc.       
 
I de situationer, hvor en indsat i et fængsel, som ikke har psykolog ansat eller tilknyttet, vurderes 
at have et behov for at tale med en psykolog, kan fængslet henvise den indsatte til psykolog, hvis 
det konkret vurderes, at fængslets psykiatriske konsulent ikke kan hjælpe den indsatte. Fængslet 
dækker i givet fald udgiften til psykologbistanden. Som det også gælder for borgere i samfundet 
i øvrigt, kan der i disse tilfælde gå noget længere tid fra det tidspunkt, hvor en indsat henvises, 
og indtil et samtaleforløb kan etableres.  
 
Hvis indsatte i arresthuse har et behov for psykologbistand, kan arresthuset ansøge direktoratet 
om psykologbistand til den indsatte. Direktoratet har i 2005 anvendt ca. 130.000 kr. til psyko-
logbistand i arresthusene. 
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I mere akutte situationer og i tilfælde, hvor der er et vedvarende behov for psykolo-
gisk/psykiatrisk bistand, anmodes Anstalten ved Herstedvester om at modtage den pågældende 
indsatte. Dette gælder i forhold til såvel indsatte fra fængsler som indsatte fra arresthuse.  
 

Direktoratet har oplyst, at man ikke kan afvise, at der i enkelte tilfælde kan gå længere tid end 

ønskeligt, før en indsat, der er henvist til psykolog, kan påbegynde behandlingen. Det er imidler-

tid direktoratets opfattelse, at de ovenfor beskrevne muligheder for psykologisk/psykiatrisk be-

handling inden for de givne rammer sikrer, at indsatte, som skønnes at have et behov for psyko-

logisk/psykiatrisk bistand, får den fornødne behandling.

Jeg kan henholde mig til det, direktoratet har oplyst. 


