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Eqqartuussiviup no.205/2019  

Politiets nr. 55PM-10171-00076-17 

  

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik peqataasoqarpoq. 

 

Unnerluussut 

U 5. april 2016-imi Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit eqqartuussutikkut eqqartuunneqarpoq 

Kalaallit Nunaanni tarniluttunut napparsimmavimmi katsorsarneqarnisaa Pinerluuteqarsimasunut 

Isumaginnittoqarfimmiillu nakkutigineqarnissaa, taamaalilluni tarniluttunut immikkoortoqarfimmi 

nakorsaq peqatigalugu Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfik aalajangiisinnaassaaq 

tarniluttunut immikkoortoqarfimmut inisseeqqinnissamut aalajangersakkanik. Angerlartitsinermi 

piumasaqaatit uku atuutissapput:  

- Nakkutigineqarnerup nalaani sumiinnissaq sulinissarlu pillugit Pinerluuteqarsimasunut 

Isumaginnittoqarfiup aalajangigaanut malinnissalluni.  

- Imigassamik ikioaroornartumillu atornerluisutut nakorsamit akuerisamit nakkutigineqarnerup 

nalaani katsorsartinnissaq pillugu Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfiup aalajangigaanut 

malinninnissaa.  

- Nakkutigineqarnerup nalaani isertitat pigisallu annikillisinneqarnissaat aammalu 

aningaasaqarnermut pisussaaffiit pillugit Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfiup 

aalajangigaanut malinninnissaa.  

Pineqaatissiinermik pffissaq ukiunik pingasunik sivisunerpaaffilerneqarpoq.   

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut pineqaatissiissutip ukiunik marlunnik sivitsorneqarnissaanik 

piumasaqaateqarput 

 

U pineqaatississutaasoq malillugu 5. april 2019-imut sivisunerpaaffiliineq naappat 

pineqaatissiissutip atorunnaarsinneqarnissaanik piumasaqaateqarpoq 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

21. marts 2019-imeersumi issuarneqarpoq.  

 

 

Uppernarsaatit 

Eqqartuussutip qallunaatut allassimanerani issuarneqartut takukkit. 

 



Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

Eqqartuussisut U-p nappaatiminik nassuerutiginnissinnaannginnera, sulilu katsorsarneqarnissaminik 

pisariaqartitsinera tunngavigalugu, Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfimmit taamatullu 

Tarniluttut napparsimmaviannit innersuussutigineqartut malillugit, ilaatigut U 

nakorsaatitorunnaaraluaruni pinerluuteqaqqissinnaanera ilimanaateqarsinnaasoq aammalu 

nappaataa annertusissasoq unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat naapertuutsippaat. 

5. april 2016-imi eqqartuussut nutaamik sivisunerpaaffilerneqarpoq ukiunik marlunnik, 

pinerluttulerinermik inatsit § 158, imm. 1 tunngavigalugu.  

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsiata akilissavai eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, 

imm. 1 naapertorlugu.  
 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

Sermersuup Eqqartuussiviata pineqaatissiissutitut eqqartuussutaa 5. april 2016-imeersoq ukiunik 

marlunnik sivitsorneqarpoq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 
 

Beslutning: 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 21. marts 2019 

 

Rettens nr. 205/2019  

Politiets nr. 55PM-10171-00076-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Tiltalen 

T er ved Sermersooq Kredsrets dom af 5. april 2016 dømt til behandling på psykiatrisk afdeling på 

hospital i Grønland med tilsyn af Kriminaforsorgen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen 

i samarbejde med overlægen ved psykiatrisk afdeling, kan træffe bestemmelser om genindlæggelse 

på psykiatrisk afdeling. Under udskrivning skal gælde følgende pålæg: 

- Pålæg om i tilsynstiden at overholde Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser med hensyn til 

ophold og arbejde. 

- Pålæg om i tilsynstiden at undergive sig lægelig godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af 

alkohol og hash efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser. 

- Pålæg om i tilsynstiden at rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkning i 

rådighed over indtægt, formue og opfyldelse af økonomiske forpligtelser. Længstetid for 

foranstaltningen er på 3 år.   

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om at foranstaltningen forlænges med 2 år. 



 

T har fremsat påstand om at foranstaltningen ophæves efter den 5. april 2019, uden yderligere 

forlængelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. Forklaringen er gengivet i retsbogen af den 21. marts 

2019.  

 

Dokumenter 

Af udtalelse fra Kriminaforsorgen af den 18. februar 2019, udfærdiget af forsorgsfuldmægtig, […], 

fremgår følgende: "T er 55 år og har været kendt siden november 1982 i psykiatrisk regi. Har en hørenedsættelse. Har dobbelt diagnose, og 

det Paraniod Skizofrerni og har afhængighedssyndrom af cannabis. Haft flere indlæggelse i psykiatrisk regi og 1 gang i Danmark i ca. 2 år og siden 

flere indlæggelse i psykiatrisk afdeling i A1 i Dronning Ingrids Hospital. T er førtidspensionist efter han blev 18 år og for hver 14 dag får udbetalt sin 

pension. Han administrerer selv sin økonomi og får ingen afvænningsbehandling mod alkohol. Har siden februar 2013 boede i socialpyskiatrisk 

døgninstitution Sungiusarfik Aaqa i afdeling "Alloq". Har tidligere været anbragt i Sikringen i Nykøbing Sjælland i 22 måneder, siden har boet i 8 år 

fra år 1992 til 2007 i Sungiusarfik Aaqa, indtil han fik egne lejebolig i Qaqortoq. Men senere blev anbragt i Sungiusarfik Aaqa. Der er fastsat aftaler 

for ugen med struktur sammen med hans 3 kontaktpædagoger, og efter morgen mad tag han på arbejde ved værestedet Alloriarfik. Hver for 1 time 

han arbejder, for løn á 15.00 kr. i timen om fredag. Har forskellige opgaver i sin afdeling med oprydning og rengøring og tøj vask, har pligter i sin 

afdeling med andre små opgaver. T har i mange haft høre nedsættelse, derfor er det vigtigt at snakker tydeligt med korte sætninger, så han kan bedre 

forstod hvad det man snakke om. Har fået det bedre med at give udtryk og kommunikere bedre, har udvikle sig med sætte ord på, og siger om hvad og 

hvordan han vil gøre, dermed opstår der sjældent konflikter med personale og andre medbeboer. På sine hverdage er han meget selvstændig og 

deltager til social samvær sammen med andre beboer, og blander til samtalerne og hygger med andre medbeboer. Han er god til at male og til at spille 

guitar. Har været udskrivningsklar fra Sungiusarfik Aaqa siden 2018, men stadigvæk venter på en bo enhed eller egne leje bolig fra kommune 

Kujalleq. Afdeling Alloq og Kriminalforsorgen har tæt samarbejde om ham, han kommer til tilsynsamtalerne for hver 14 dag, i startet han har været 

svært med at forstod om sin tilsynssamtalerne og at samarbejde med, men blev bedre til det, at overholder aftalerne med Kriminalforsorgen. Har 

motiverende samtaler med ham for at leve kriminalitets fritilværelse. Er stabl med sin medicinsk behandling i Sungiusarfik Aaqa, og har mulighed 

med at bestille til læge samtaler, når han har behov får det. i sin døgninstitution. T har ikke afsluttet sin folkeskole og har ingen faguddannelse. Er født 

som nr. 2 ud af 4 søskende i Narsaq og er opvokser sammen sine søskende og sin mor, indtil han er 8 år og de flyttede til Qaqortoq. Alle søskende 

særbørn fra mors side, har en storsøster som bor i Danmark og har 2 brødre, de ene af lillebror har han den tættest kontakt med. T har ingen kæreste 

eller har forsørgerpligt og har få venner i sin døgninstitution og i byen. Kriminalforsorgen i Frihed i Nuuk anbefaler, at man opretholder dom fra 

Sermersooq Kredsret af 5. april 2016." 

 

Af udtalelse fra Dronning Ingrids Hospital af den 30. januar 2019, udfærdiget af speciallæge i 

psykiatri, […], fremgår blandt andet følgende: "T har ophold i Sungiusarfik Aaqa, Socialpsykiatrisk Institution i Nuuk, og han 

er truffet 13. januar 2019. Overordnet er det tydeligt, at T profiterer af opholdet i Aaqa og den kontinuerlige medicinske behandling. Ved samtalen har 

T en masse at fortælle om sin tilstand - hvordan hans krop fungerer, til dels uforståeligt og usammenhængende. Om sin dom angiver han, at han ikke 

vil tage medicinen, hvis han ikke havde en dom T har læderet kontakt, såvel formelt som emotionelt. Der er tankeforstyrrelser, springende tankegang 

og kropslige vrangforestillinger. Ikke forpinkt, velklædt. Medicin: Clozapin 400 mg. flydende. Smeltetabletter Risperidon 4 mg.Misbrug: Ryger 

hash ca. hver 2. uge når han har råd til det. Drikker ikke alkohol, og er ikke i Antabus -behandling. Socialt: Opholder sig i Aaqa. Der er ikke en aktuel 

plan for at T kan tage ophold i Qaqortoq, som er et stort ønske for ham. Konklusion: Det drejer sig om en nu 54-årig mand med kendt paranoid 

skizofreni, der opholder sig i Aaqa. Den psykiatriske behandlingsdom har en længstetid på 3 år, der udløber 05. april 2019. Det må ud fra forløbet og 

undersøgelse konkluderes, at det må anbefales at afsagte psykiatriske behandlingsdom forlænges i yderligere minimum 2 år. T har ikke indsigt i sin 

sygdom og nødvendigheden af medicinsk behandling, og ophørte dom vil T antagelig ikke fortsætte den medicinske behandling med øget risiko for 

lige artet kriminalitet, da Ts grundlidelse ville forværres." 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Retten har på baggrund af Ts manglende sygdomserkendelse og hans behov for fortsat medicinsk 

behandling, fulgt Kriminalforsorgens og Psykiatriske Hospitals anbefalinger, idet der er øget risiko 



for lige artet kriminalitet samt hans grundlidelse ville forværres, hvorfor anklagemyndighedens 

påstand findes passende.  

Der fastsættes en ny længstetid på dommen af den 5. april 2016 med 2 år, jf. kriminallovens § 158, 

stk. 1.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.  
 

Thi bestemmes: 

Den ved Sermersooq Kredsrets dom af 5. april 2016 idømte foranstaltning forlænges med 2 år. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Kristine Olsvig 


