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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

Den 1. september 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. SER-NUU-KS-0183-2015   Anklagemyndigheden 

Mod 

       T 

       3905 Nuussuaq 

        

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97479-00025-03. 

 

afsagt 

 B E S L U T N I N G : 

 

Ved begæring af den 15. juli 2015 har anklagemyndigheden indbragt sagen til foretagelse med 

henblik på rettens stillingtagen til eventuel foranstaltningsændring.  

 

Domfældte er ved Nuuk kredsrets dom af den 11. marts 2009 dømt til tidsubestemt behandling i 

dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, samt under udskrivning tillige under tilsyn af 

kriminalforsorgen, der i samråd med den behandlende læge skal være bemyndiget til at træffe 

bestemmelse om genindlæggelse på hospital. 

Ved eventuel udskrivning gælder følgende pålæg under tilsynet: 

- Pålæg om at underkaste sig psykiatrisk behandling efter kriminalforsorgens nærmere 

bestemmelse. 

- Pålæg om at overholde kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og 

arbejde. 

- Pålæg om at underkaste sig lægelig godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af 

rusmidler efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelser. 

- Pålæg om at rette sig efter kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkninger i 

rådigheden over indtægt og formue og om opfyldelsen af økonomiske forpligtelser. 

   

Dommen blev sidst oprethold af Nuuk kredsrets beslutningsdom af den 31. august 2013 og 

stadfæstet af Grønlands landsret den 11. januar 2013. 
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Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om opretholdelse af dommen. 

 

Forsvareren har nedlagt påstand om ophævelse af dommen.  

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T. 

 

Forklaringen fremgår i sin helhed af retsbogen. 

 

Det fremgår af udtalelsen fra Dronning Ingrids hospital psykiatrisk afdeling af den 23. januar 

2015, 

”T har paranoid skizofreni. Der har igennem årerne periodevis været i tvivl om diagnosen og han 

har aldrig opnået sygdomserkendelse. Når han er velbehandlet kan han fremtræde psykisk 

upåfaldende og har her tidligere været vurderet personlighedsforstyrret. Når T har været uden 

medicinsk gennem længere periode fremkommer paranoide vrangforestillinger, svær affektabilitet 

og kortvarigt hørelseshallucinationer. Aktuelt har der været et forløb, hvor T har presset tidligere 

behandler til at pausere den medicinske behandling. Han var i behandling med Depotmedicin og 

som forventet fremkom der først forværring i den psykiske tilstand efter ca. et halvt år. T er nu 

opstartet i ny antipsykotisk virkende Depot medicin, der har været god effekt heraf og 

tilsyneladende ingen bivirkninger. Han har ingen sygdom erkendelse og har igennem hele 

sygdomsperioden været stærk ambivalent overfor den medicinske behandling. Når T har været 

uden medicinsk behandling, har han tidligere haft personfarlig adfærd. Symptomerne er måske 

blegnet med alderen, men det vurderes fortsat påkrævet af hensyn til retssikkerheden og hans 

psykiske tilstand, at T er undergivet de idømte foranstaltninger. ” 

 

Det fremgår af udtalelsen fra kriminalforsorgen i Nuuk af den 8. juni 2015.  

”T stoppede sidste år, i samråd med behandlende læge, sin medicinsk behandling. Efter en periode 

på ca. 10 måneder genoptog han sin behandling, da hans psykiske tilstand var blevet forværret. T 

er nu i medicinsk behandling igen, og kommer hver 14 dag på Dronning Ingrids Hospitalet –A1 og 

modtager sin medicin” 

”kriminalforsorgen vurderer at T har stadig behov for støtte og samtale i forhold til opnå 

erkendelse af sin psykiske helbredstilstand, samt forsat at arbejde med at mindske sit hashforbrug. 

Derfor indstilles der til, at dommen opretholdes uændret. ” 
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Rettens begrundelse og resultat 

Af udtalelsen fra Dronning Ingrids Hospital psykiatrisk afdeling, fremgår blandt andet at T lider af 

en paranoid skizofreni. Han har endvidere forklaret retten om at han ryger hash for at dæmpe sine 

angstanfald.  

Der er hos speciallæge Jacob Lindholm vurderet, at der fortsat påkræves at T fortsat medicineres af 

hensyn til retssikkerheden og hans psykiske tilstand, at han fortsat er undergivet de idømte 

foranstaltninger.  

 

Iagttagelserne underbygges af den seneste udtalelse fra Kriminalforsorgen i Nuuk af 8. juni 2015. 

Af udtalelsen fremgår blandt andet, at Kriminalforsorgen i Nuuk ikke anbefaler, at den nuværende 

dom ikke ophæves, idet det vurderes, at T fortsat har brug for at være undergivet tilsyn, da han har 

behov for støtte og samtale i forhold til at opnå erkendelsen af sin psykiske helbredstilstand, samt 

fortsat arbejde med at mindske sit hashforbrug. 

 

Retten har ved sin afgørelsen lagt vægt på udtalelserne fra Dronning Ingrids Hospital og 

Kriminalforsorgen i Nuuk, der må antages at have det fornødne kendskab til T. Sammenholdt med 

Landsretsbeslutningen af den 11. januar 2013 og DFs egen forklaring om at han ønskede at stoppe 

sin medicinering og at han fortsat er forbruger af hash. 

 

Navnlig henset til det oplyste om Ts hashmisbrug finder retten, at der er risiko for, at T ikke selv 

kan administrere sin medicinering. Retten finder således, at der er risiko for et psykisk tilbagefald, 

såfremt han ikke fortsat er undergivet tilsyn.  

T har tidligere stoppet med sin medicin med en forværring af hans tilstand til følge. 

 

Retten bemærker dog, at tiltalte har gjort opmærksom på stadig fortsatte bivirkninger ved den nye 

anvendte medicin, i form af angstanfald, der gør at han bruger hashen til at slappe af. Derfor 

opfordres tilsynsmyndigheden til at undersøge muligheden for anvendelsen af alternative 

præparater for hans angstanfald.  

 

 T H I   B E S T EM M E S : 

 

Sermersooq Kredsrets dom af den 11. marts 2009 opretholdes uændret. 

 

Virna Fencker 


