
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

B E S L U T N I N G 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 31. marts 2021 i kæresag 

 

K 239/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

(advokat Mette Lund Thomsen, beskikket) 

 

Kujalleq Kredsret har afsagt beslutning i 1. instans den 17. november 2020 (KUJ-KS- 

1360/2020).  

 

Kæresagen er behandlet mundtligt i medfør af retsplejelovens § 575, stk. 2. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at Kujalleq Kredsrets beslutning af 17. novem-

ber 2020 ændres til uændret opretholdelse af den ved Qaqortoq Kredsrets dom af 30. januar 

2008 idømte foranstaltning, som ændret ved Grønlands Landsret dom af 11. oktober 2010. 

 

T har nedlagt påstand om, at foranstaltningen ophæves. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

T blev ved Grønlands Landsrets dom af 1. august 2002 fundet skyldig i bl.a. 6 forhold om 

seksuelle krænkelser, herunder 4 forhold om voldtægt af mindreårige børn, og han blev 

idømt anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen. 

Ved Qaqortoq Kredsrets dom af 30. januar 2008 blev foranstaltningen ophævet, og T blev i 

stedet idømt anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Han har siden været under-

givet en tidsubestemt foranstaltning, som senest er ændret ved Grønlands Landsret dom af 

11. oktober 2010, hvor han blev idømt behandling på et dansk psykiatrisk hospital med nær-

mere angivne vilkår.  
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Forklaringer 

T har supplerende forklaret, at han stadig bor på det socialpsykologiske bosted Tangkær i 

Randers. Liselotte Bilenberg Jensen er den kontaktperson, som han er tilknyttet i forbindelse 

med sit ophold der. 

 

Han får to forskellige typer depotmedicin, som han skal tage hhv. hver 3. og 4. uge. Han har 

mulighed for at tage supplerende medicin, hvis han har behov for det. Han har taget supple-

rende medicin 2-3 gange inden for de sidste 14 dage. Hvis dommen bliver ophævet, vil han 

fortsætte med at tage medicinen for at undgå tilbagefald. Han ved, at han skal tage medicin 

resten af livet. Han har et godt samarbejde med lægerne omkring sin medicinering. 

 

Han har ikke røget hash siden årsskiftet 2019-2020. Han har sommetider samtaler med sin 

kontaktperson omkring misbrug. Hans ophør med brug af hash har medført, at han slipper for 

angst, og han bliver friskere og er klarere i hovedet. Han har fået antabus i 5 år. Han tror, at 

han vil fortsætte med at tage antabus, hvis dommen bliver ophævet. Han har senest drukket 

alkohol for 6 år siden. Han trives bedst uden misbrug. 

 

Han har ikke begået kriminalitet siden 2002. Han har sommetider seksuelle tanker omkring 

børn. Han kontakter i de tilfælde personalet og får hjælp. Tankerne opstår måske 2-3 gange 

om måneden. Han har ikke lyst til at have sex med børn, men tankerne dukker bare op. Læ-

gerne siger, at han vil have tanker om børn resten af sit liv. 

 

Han forlader sommetider bostedet for at handle. Han kører selv til hospitalet i Randers og får 

sin depotmedicin. Han slår græs og samler affald på bostedet. Indtægterne herfra bliver sup-

pleret af pension. Han vil gerne blive boende på Tangkær i 5-10 år. Han har ikke søgt andre 

jobs end det, han har på bostedet. Han har det fint med sit nuværende job med græsslåning. 

 

Han vil gerne have ophævet dommen, så han kan føle sig fri. 

 

Redegørelser for aktuel status: 

Bistandsværge, X1, har supplerende oplyst, at hun mødes med T mindst én gang måneden. 

Det er en stor glæde at se ham nu, hvor han ikke længere ryger hash. Han er god til at sætte 

mål for sig selv og opnå dem. Hans bestræbelser på at få et kørekort og stoppe med at ryge 

hash er et godt eksempel her på.  

 

Han har haft fri udgang i 4 år, hvilket er gået godt. Han er god til at overholde aftaler. Hvis 

ikke han ikke føler, at han kan overskue aftalerne, så melder han afbud. T bruger det perso-

nale, han omgives med, bl.a. til at lære at leve sit liv. 
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Han har været i Danmark i mange år, først Herstedvester, siden i Risskov og nu Tangkær, 

hvor han har et socialt netværk.  

 

Kontaktperson, Liselotte Bilenberg Jensen har oplyst, at hun er kontaktperson i det team, 

der tager sig af T. 

 

T får sin depotmedicin som injektion. Han kører selv til hospitalet, hvor han får medicinen og 

opholder sig i 3 timer efterfølgende til observation for bivirkninger. 

 

Han er begyndt at bestræbe sig på at afvikle sin gæld, hvilket han får støtte til. 

 

Han har ikke været anbragt på Tangkær med tvang, og han kan frit færdes til og fra bostedet. 

Det er kommunen, der afgør, om han kan blive boende på Tangkær, hvis foranstaltningen 

ophæves. Kommunen vil i den forbindelse lægge vægt på bl.a. hans behov og ønsker. For-

skellen på at være anbragt på Tangkær i henhold til en dom eller være indplaceret der af 

kommunen efter serviceloven er navnlig hvilke personer, der følger beboeren. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

T blev ved dommen af 1. august 2002 fundet skyldig i bl.a. 6 forhold om seksuelle krænkel-

ser, herunder 4 forhold om voldtægt af mindreårige børn, og han blev idømt en tidsubestemt 

anbringelse. Han har siden været undergivet tidsubestemte foranstaltninger og har ikke si-

den dommen i 2002 begået ny kriminalitet. 

 

Det fremgår af erklæringen fra Regionpsykiatrien Randers fra 8. april 2020, at T ikke har 

haft behov for indlæggelse, at han har god forståelse for sine behov, og at han ikke har et 

hashmisbrug. Der foreligger ikke en nyere erklæring og på baggrund af sagens oplysninger 

lægger landsretten til grund, at det fortsat forholder sig som beskrevet i erklæringen. 

 

Herefter og efter en samlet vurdering af de øvrige oplysninger om T personlige forhold, her-

under hans forklaring for landsretten, sammenholdt med de lægelige oplysninger om risikoen 

for ny kriminalitet finder landsretten, at der nu ikke længere er grundlag for at opretholde 

foranstaltningen.  

 

Landsretten ændrer herefter kredsrettens beslutning, således at foranstaltningen ophæves. 

 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 
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Den foranstaltning, som T blev idømt ved dom af 30. januar 2008, som senest blev ændret 

ved Grønlands Landsret dom af 11. oktober 2010, ophæves. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter. 

 

 

Jakob Julskjær 

 

*** 

 

 

Beslutning: 

afsagt af Kujalleq Kredsret den 17. november 2020 

 

Rettens nr. 1360/2020  

Politiets nr. 5502-97351-00003-01 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Tiltalen 

T er ved Qaqortoq Kredsrets beslutningsdom den 19. januar 2010, og senest stadfæstet af Grønlands 

Landsret beslutningsdom af 27. august 2018 dømt til behandling på dansk psykiatrisk hospital eller 

under tilsyn deraf, således at den behandlende læge bemyndiges til, efter nærmere aftale med over-

lægen ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids 

Hospital I Nuuk og kriminalforsorgen i Grønland, at træffe bestemmelse om udskrivning via psyki-

atrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige under tilsyn af krimi-

nalforsorgen, der i samråd med den behandlende læge bemyndiges til at træffe bestemmelse om 

genindlæggelse i hospital. 

Ved eventuelt udskrivning skal domfældte udover psykiatrisk behandling i øvrigt være underkastet 

pålæg om: 

1. at overholde kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og arbejde 

 

2. at underkaste sig en lægelig godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af rusmidler efter Kri-

minalforsorgens nærmere bestemmelser 

3. at rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkninger i rådigheden over indtægt 

og formue og om opfyldelsen af økonomiske forpligtelser. 

 

Påstande 
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Anklagemyndighedens påstand i sagen er, at den ved Qaqortoq Kredsrets dom af 30. juli 2002 

idømte foranstaltning, som ændret ved Grønlands Landsret beslutning af 19. januar 2010, oprethol-

des uændret. 

 

Retten konstaterer og mener, at datoerne i påstanden må være en fejl.  

 

T har fremsat påstand om ophævelse af foranstaltningen.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og bistandsværge X1 samt kontaktperson Lise-Lotte 

Bilenberg Jensen på det socialpsykiatriske bosted "Tangkærcenteret"  

 

Domfældte, T, har afgivet forklaring den 20. oktober 2020.  

 

Bistandsværge T og kontaktperson Lise-Lotte Bilenberg Jensen har afgivet forklaring den 20. okto-

ber 2020.  

 

Dokumenter 

Udtalelse fra Kriminalforsorgen KIF Aarhus af den 21. april 2020, side 2: 

 

......I henhold til Politimesteren i Grønlands anmodning af den 4.3.2020 skal Kriminalforsorgen supplere vedlagte ud-

talelse fra Regionspsykiatrien Randers, Psykiatrisk Klinik 2, behandlingsansvarlig overlæge Mina W. Sørensen af den 

8.4.2020 med følgende: 
Kriminalforsorgen vurderer, at T (herefter T) er velplaceret på socialpsykiatrisk botilbud Tangkærcentret, hvor han får 

den nødvendige socialpædagogiske og forsorgsmæssige støtte i hverdagen. 

Kriminalforsorgen deltager i netværksrnøder hver 3 mdr., hvor der er fokus på, at T overholder sin psykiatriske be-

handling og der ikke er tilbagefald i misbrug eller kriminalitet. Men det er ikke muligt at afholde kognitive kriminali-

tetsforebyggende samtaler grundet T psykiske funktionsevne. 

Der foreligger ikke nye sigtelser, men Kriminalforsorgen vurderer, at risiko for tilbagefald i misbrug og deraf følgende 

risiko for forværring af T psykiske tilstand og recidiv til ligeartet kriminalitet må vurderes at være til stede på trods af 

at der ikke har været tilbagefald i misbrug siden årsskiftet 2019. 

Kriminalforsorgen anser det af kriminalitetsforebyggende såvel som af behandlingsmæssige hensyn for påkrævet, at T 

fortsat er undergivet de idømte foranstaltninger og skal således erklære sig enig med overlægen i, at anbefale foran-

staltningen opretholdt... 

 

Udtalelse fra Regionspsykiatrien Randers af den 8. april 2020, side 1-3: 

......Som svar på anmodning am udtalelse af 17.03.2020 kan oplyses følgende, idet der venligst henvises til seneste udta-

lelse fra Regionspsykiatrien Randers, udarbejdet af ut. den 26.08.2019. 

T (T) blev ved Qaqortoq Kredsrets dom af 30.07.2002 idømt anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt 

under Kriminalforsorgen i Danmark. 

Dommen blev ved Qaqortoq Kredsret den 19.01.2010 ændret til behandling på dansk psykiatrisk hospital med mulighed 

for udskrivelse under tilsyn af Kriminalforsorgen i Grønland. 

Udover psykiatrisk behandling er HJK underlagt pålæg om: 

- at over holde Kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og arbejde. 

- at underkaste sig en lægelig godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af rusmidler efter Kriminalforsorgens nær-

mere bestemmelser. 

- at rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkninger i rådigheden over indtægt og formue og om 

opfyldelsen af økonomiske forpligtelser. 

Dommen er senest ved Grønlands Landsrets beslutning af 27.08.2018 blevet opretholdt uændret. 

 

DIAGNOSER: 

0Z04.61 dom til behandling 

DF20.0 paranoid skizofreni 

DF12.20 cannabisafhængighedssyndrom, afholdende 

DF63.0 patalogisk spillelidenskab 
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INDLÆGGELSE I PSYKIATRISK AFDELING: 

Der har siden sidste udtalelse ikke været behov for indlæggelse i psykiatrisk afdeling. 

AMBULANT KONTAKT: 

Regelmæssig kontakt til primær behandler fra RetspsykiatriskAmbulatorium Randers med mulighed for at komme til 

samtale 1 x om ugen. 

T har faste kontaktpersoner på bostedet Tangkærcentret, der arbejder med relation, mestringsstrategier og indsigt i T´s 

egne begrænsninger. 

 

SOCIALT: 

Siden juni 2015 er T fastboende på den socialpsykiatriske institution Tangkærcentret i Norddjurs Kommune. 

Der er døgnbemanding på bostedet, og det vurderes, at T er godt placeret der. Han har god kontakt og godt samarbejde 

med personalet på bostedet. 

Tidligere har T haft ønsker om at flytte til Aarhus i egen bolig, men i det sidste års tid er han blevet mere åben for at 

blive boende på Tangkærcentret, er mere glad for både omgivelserne og sin lille bolig. 

T er også blevet mere åben for forskellige tilbud på bostedet, træner dagligt i fitness center, og tager selv initiativ til 

forskellige aktiviteter. 

 

KRIMINALITET: 

Der foreligger ingen oplysninger om fornyet kriminalitet siden sidste udtalelse. 

 

MISBRUG: 

Siden nytår er T afholdende fra sit forbrug af hash. 

Er fortsat i behandling med Antabus mhp. forebyggelse af alkoholmisbrug. 

Tidligere har der været et problem med ludomani, er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. 

 

PSYKISK TILSTAND: 

Siden ophør af misbrug af hash vurderes det, at T tilstand er 

mere stabil. Han er mindre plaget af psykotiske symptomer i form af stemmehøring og angst. 

Han er fortsat i perioder plaget af tanker om sex med mindreårige. Har sammen med sine faste kontaktpersoner fra bo-

stedet udarbejdet en række 

strategier, som han bruger i situationer, hvor tankerne opstår, for at imødegå dem. 

 

BEHANDLING: 

T er i fast antipsykotisk behandling med depotinj. Xeplion 150 mg x 1 hver 3. uge, antipsykotikum. 

Tbl. Zyprexa 10 mg x 2 dgl., antipsykotikum 

Tbl. Truxal 50 mg op til x 6-8 dgl., beroligende antipsykotisk virkning. 

Tbl. Antabus, forebyggende for tilbagefald af alkoholforbrug. 

 

KONKLUSION: 

42-årig mand, som siden januar 2019 er tilknyttet Retspsykiatrisk amb. i Randers. 

Der er god og jævnlig kontakt til T med ugtl. besøg på bostedet. 

Der er godt samarbejde med personalet, som er omkring T. 

Siden sidste udtalelse var der ikke behov for indlæggelse i psykiatrisk regi. 

Der foreligger ingen oplysninger om fornyet ligartet kriminalitet siden sidste udtalelse. 

Der er god compliance omkring medicinering. T har god forståelse 

for, at han har behov for kontinuerlig behandling, og det vurderes, at 

der er bedre effekt af den aktuelle behandling, siden han har ophørt med hashmisbrug.  Der er ingen hash-

misbrug siden januar måned. På trods af der er en række positive faktorer i T 's udvikling, er der fortsat risiko for for-

nyet kriminalitet, i tilfælde af at han genoptager sit misbrug.  

De faste rammer og tætte kontakt til personalet samt tilknytning til Retspsykiatrisk amb. bidrager til at fastholde ham i 

at være afholdende fra misbrug, og at fortsætte i sin antipsykotiske beroligende medicin, og på denne måde bidrager til 

at fastholde stabilitet og forhindrer ny lige artet kriminalitet. 

På denne baggrund anbefales det at opretholde den nuværende foranstaltning... 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

På baggrund af Kriminalforsorgens udtalelse samt Regionspsykiatrien Randers besluttede retten, at 

foranstaltningen opretholdes uændret, sådan som det er anbefalet af udtalelserne.  
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Det er rettens opfattelse og sådan som det er oplyst fra domfældte, bistandsværgen samt kontaktper-

sonen, at T har fri udgang, og arbejder ved at slå græs og råder over egen økonomi, at der er sket 

fremgang.  

 

Dog fremgår det i udtalelser samt domfældtes egen forklaring om, at T fortsat har seksuelle tanker 

om børn, kombineret med, at der ikke er gået et år siden sidste hashmisbrug, finder retten, at der 

ikke er en ubetydelig risiko for alvorlig personfarlig kriminalitet, hvis foranstaltningen ophæves.  

 

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

 

Thi bestemmes: 

Den foranstaltning som blev idømt ved Kujalleq Kredsret af den 7. juni 2018 og som blev stadfæ-

stet af Grønlands Landsrets af den 27. august 2018, opretholdes uændret.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Johanne Banke Thorup 

Administrerende Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

Den 20. oktober 2020 kl. 09.00 holdt Kujalleq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Administrerende Kredsdommer Johanne Banke Thorup behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

 

 

Rettens nr. 1360/2020 

Politiets nr. 5502-97351-00003-01 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at han følte sig psykisk godt tilpas. Domfældte bor på Tangkær-

centret og har det godt med personalet og føler sig tryg. Domfældte forklarede videre, at han stadig 

får medicin, og at han ikke har røget hash siden januar 2020.  

Domfældte oplyste, at han godt vil fortsætte med at bo på botilbuddet "Tangkærcentret" i 5-10 år 

længere, for så havde han betalt sin gæld fuldt ud.  

Adspurgt oplyste domfældte, at han fik pension, og selv administrerede sin økonomi, samt at han 

slog græs tre gange om ugen, og fik løn for det.  
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Adspurgt til hans hashmisbrug, oplyste domfældte, at han selv havde gjort det meste for at afholde 

sig fra hash, men fik god støtte fra personalet, og havde mærket at nødmedicinen virker mod hash-

rygning, og at han derfor ikke havde angst mere.  

Adspurgt hvorfor han ønskede, at få ophævet sin dom, oplyste domfældte, at han så kunne tage på 

ferietur med sine venner. Domfældte oplyste ligeledes, at han skal fortsætte med samtaler med sin 

sagsbehandler og en psykiater hele livet, og samtalerne drejede sig om hver dags ting.  

Adspurgt oplyste domfældte, at han stadig tænkte på børn engang imellem. Domfældte oplyste lige-

ledes, at han kunne blive på bostedet "Tangkærcentret", hvis dommen ophæves.  

 

Bistandsværgen X1 oplyste, at hun besøgte domfældte månedligt, og dette havde gjort i 4 år. Bist-

ansværgen oplyste, at T havde det meget bedre, nu da han ikke røg hash længere og at han var i 

fremgang. Domfældte var meget mere åben, hvilket også var en fremgang.  

Bistandsværgen oplyste ligeledes, at T havde fri udagng, og havde blandt andet besøgt hende i hen-

des hjem, hvor han selv kørte over med sin scooter.  

 

Kontaktperson Lise-Lotte Bilenberg Jensen oplyste, at hun arbejdede på "Tangkærcentret", og at T 

havde boet der lidt over 5 år. Der var en større åbenhed fra T´s side og de taler åbent om domfæld-

tes tanker i forhold til hans tanker om børn, og at de brugte hensigtsmæssige strategier når T havde 

pædofilitanker. Tangkærcentret var et socialpsykiatrisk bosted.  

 

[…] 

 

Retten hævet kl. 10:25 

 

 

Johanne Banke Thorup 

Administrerende Kredsdommer 


