
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
  

Dato: 21. marts 2011
Kontor: Civil- og Politiafde-

lingen
Sagsnr.: 2011-150-2174
Dok.: JEE44118

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510 

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 644 (Alm. del), som Folke-

tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. februar 2011.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).

Lars Barfoed

   /

Carsten Madsen

Retsudvalget 2010-11
REU alm. del , endeligt svar på spørgsmål 644
Offentligt



2

Spørgsmål nr. 644 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes oversende en liste over tilfælde af dødsfald 
henholdsvis i politiets og Kriminalforsorgens varetægt de 
sidste 5 år og herunder oplyse 1) årsagerne til dødsfaldene og 
2) i hvilke af sagerne pårørende har bedt om at få en bi-
standsadvokat og har fået det og 3) i hvilke sager, pårørende 
har fået afslag herpå og med hvilke begrundelser, afslagene 
er givet.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet 

udtalelser fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst følgende:

”Der har i perioden 2006-2009 været i alt 43 dødsfald blandt 
indsatte i Kriminalforsorgens institutioner, og en foreløbig 
registrering viser, at der i 2010 har været 15 dødsfald.

Årsagerne til dødsfaldene fremgår af nedenstående oversigt:

Selvmord Ulykke Sygdom Forgiftning 
som følge 
af en over-
dosis

I alt

2006 2 5 3 10
2007 8 1 4 13
2008 5 2 7
2009 6 4 3 13
2010 (forelø-
big opgørelse)

4 1 4 6 15

I alt 25 1 16 16 58

Det bemærkes, at 3 af dødsfaldene i 2006 har fundet sted un-
der henholdsvis udgang, strafafbrydelse og på hospital, at 2 af 
dødsfaldene i 2007 har fundet sted under henholdsvis udgang 
og på hospital, at 1 af dødsfaldene i 2009 har fundet sted på 
hospital, og at 2 af dødsfaldene i 2010 har fundet sted hen-
holdsvis under udgang og på hospital.”

Rigsadvokaten har oplyst følgende:

”Det følger af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, at statsadvoka-
terne iværksætter efterforskning, når en person er afgået ved 
døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politi-
ets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets vare-
tægt. Er personen afgået ved døden, beskikker retten på be-
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gæring af pågældendes nære pårørende en advokat for de på-
rørende, når forholdene taler derfor, jf. retsplejelovens § 1020 
e, stk. 2.

Jeg har i anledning af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra 
samtlige regionale statsadvokater.

På baggrund heraf angives nedenfor en samlet oversigt over 
dødsfald i politiets varetægt  eller som følge af politiets ind-
griben de seneste 5 år samt årsagen hertil:       

Journalnummer: Årsag til dødsfald:

1)   SA1-2006-322-0011 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemænd i for-
bindelse med tilkald til en for-
retning, hvor en psykisk  
syg mand var gået amok.

2)   SA1-2006-322-0013 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemænd i for-   
bindelse med en anholdelse.

3)   SA1-2006-322-0014 Under indtransport. Hjertestop 
udløst af stærk ophidselse og 
hyperaktivitet som følge af ko-
kainpåvirkning.

4)  SA1-2009-322-0005 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemænd i forbindelse 
med, at de var kaldt ud til psy-
kisk uligevægtig.

5)   SA1-2010-322-0006 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemand i forbindelse 
med anholdelse efter røveri mod 
guldsmed-forretning.

6)   SA2-2006-322-0010 Under ophold i detentionen. 
Ifølge obduktionserklæringen 
som følge af alkohol og morfin-
forgiftning.

7)   SA2-2006-322-0011 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemand i forbindelse 
med passivisering af psykisk 
syg.

8)   SA2-2006-322-0012 Knallertkører påkørt af patrul-
jevogn under udrykning.

9)   SA2-2006-322-0001 I forbindelse med indtransport. 
Ifølge obduktionsrapporten var 
dødsårsagen ikke sikkert oplyst, 
men uheldig lejring kunne me-
get vel have været en væsentlig 
faktor.  
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10) SA2-2007-322-0017 Faldulykke fra tag i forbindelse 
med politiets anråb efter ind-
brud på byggeplads.

11) SA2-2009-322-0005 Færdselsuheld, hvor bil trak 
over i modkørende vejbane og 
påkørte patruljebil. 

12) SA2-2010-322-0008 Under anholdelse i butikscenter. 
Den pågældende var forinden 
politiets ankomst blevet tilba-
geholdt af centervagt samt an-
dre tilstedeværende.

13) SA3-2006-322-0010 Person, der lå ved bænk, tilset 
af politiet. Polititjeneste-
mændene vurderede, at det var 
en alkoholiker, der sov. Trak 
ham ind i skyggen og lagde 
ham i Nato stilling. Først ved 
obduktionen blev det konstate-
ret, at dødsårsagen var et alvor-
ligt hovedtraume.

14) SA3-2006-322-0011 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemand i forbindelse 
med husspektakler.

15) SA3-2007-322-0012 Fodgænger, der krydsede vej 
uden for fodgængerfelt, påkørt 
af patruljevogn under udryk-
ning.

16) SA3-2009-322-0004 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemand i forbindelse 
med indbrud i biler.

17) SA3-2010-322-0005 Som venterumsanbragt. Ifølge 
obduktionserklæringen af for-
giftning med alkohol og medi-
cin. 

18) SA4-2007-322-0005 Færdselsuheld i forbindelse 
med politiets eftersættelse af 
brugstyv. Føreren af den brugs-
stjålne bil afgik ved døden, da 
han påkørte to andre køretøjer.

19) SA4-2008-322-0013 Fravristede polititjenestemand 
tjenestepistol og affyrede  to 
skud med pistolen mod sig selv, 
hvilket bevirkede, at han afgik 
ved døden.  

20) SA4-2009-322-0007 Som følge af skud afgivet af po-
lititjenestemænd i forbindelse 
med politiets bistand til en 
tvangsindlæggelse.

21) SA4-2010-322-0009 Færdselsuheld i forbindelse 
med politiets eftersættelse af 
personer, der var mistænkt for 
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indbrud. Køretøjet forulykkede, 
og en af personerne i køretøjet 
afgik ved døden.

22) SA5-2007-322-0011 Under ophold i detentionen. 
Dødsårsag blev ikke sikkert 
klarlagt ved obduktionen. Af-
døde kendt som psykisk syg 
med alkoholoverforbrug og me-
dicinmisbrug.

23) SA5-2007-322-0012 Under ophold i detentionen. 
Dødsårsag måtte efter obduk-
tion antages at være kraftig al-
koholpåvirkning i kombination 
med nedsugning af maveind-
hold til luftvejene hos den på-
gældende, der i forvejen var 
svækket af bugspytkirtelbetæn-
delse.

24) SA5-2008-322-0015 Politiet kørte person, der havde 
været til gene på en banegård, 
udenfor byen, hvor en forbipas-
serende senere konstaterede, at 
der var ild i ham. Dødsårsag 
måtte efter obduktionen antages 
at være nervebetinget hjerte-
stop, forårsaget af udbredte for-
brændinger.

25) SA5-2009-322-0002 Hjertestop i forbindelse med 
anholdelse. Ifølge obduktions-
erklæringen tydede hjertestop-
pet på, at der var tale om hype-
rekscitationstilstand, hvor vold-
som og langvarig kamp vides at 
kunne medføre pludseligt kol-
laps, og at tilstanden ofte ses i 
kombination med misbrug af 
stoffer eller psykotiske tilstan-
de.

I 17 af sagerne (sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21 og 23) blev der efter anmodning beskikket en 
bistandsadvokat til at bistå de pårørende. I de 8 resterende sa-
ger (sagerne 6, 10, 11, 13, 18, 22, 24 og 25) ses der ikke at 
være anmodet om beskikkelse af bistandsadvokat.

Der ses således ikke at være sager, hvor de pårørendes an-
modning om at få beskikket en bistandsadvokat ikke er blevet 
imødekommet.”


