Kriminalforsorgen
i Frihed
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har
en række afdelinger og pensioner
landet over. Afdelingerne fører
blandt andet tilsyn med personer, der har fået en betinget dom,
prøveløsladelse, samfundstjeneste,
behandlingsdom, betinget benådning, tiltalefrafald mv.

Behandlingsdom

Hvis du vil vide mere, kan du
læse om behandlingsdom på
www.kriminalforsorgen.dk

F304 – Behandlingsdom

Støtte til en kriminalitetsfri
tilværelse

Hvad er en behandlingsdom?
Hvis man på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af psykisk sygdom eller lignende,
straffes man ikke med en frihedsstraf. Til vurderingen af, om man er utilregnelig skal man
have en såkaldt mentalundersøgelse. Undersøgelsen foretages af en psykiater på en retspsykiatrisk klinik eller hospitalsafdeling.
Hvis man vurderes psykisk syg eller lignende,
kan retten beslutte, at man skal i psykiatrisk
behandling. Ofte vil retten desuden fastsætte
tilsyn, som udføres af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Tilsyn betyder, at du med fastsatte
mellemrum skal have samtaler med en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen.
I nogle tilfælde bestemmer retten, at man skal
være indlagt under hele behandlingen eller en
del af den. I andre tilfælde kan behandlingen
foregå ambulant på f.eks. en hospitalsafdeling;
det vil sige, at man kan bo hjemme.
En behandlingsdom kan betyde tre ting:
• Anbringelse på hospital for sindslidende
• Behandling på hospital for sindslidende med
mulighed for udskrivning
• Ambulant, psykiatrisk behandling (man kan
bo hjemme).

Tilsyn
Hvis du ikke er indlagt på et hospital for sindslidende, vil du som regel være under tilsyn af
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Tilsyn betyder,
at du med fastsatte mellemrum skal have
samtaler med en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen.

Bistandsværge
Du får af retten beskikket en bistandsværge,
det vil sige en person, der skal være med til at
sikre, at foranstaltningen ikke varer længere
end nødvendigt.
Bistandsværgen skal helst være en person,
som du har tillid til, for eksempel et familiemedlem. Kan man ikke selv pege på en mulig
bistandsværge, vælger retten en fra en liste
med værger.

Et par vigtige regler
Ved alvorlige forbrydelser kan nogle af foranstaltningerne være tidsubestemte. Retten bestemmer, om en foranstaltning skal
ophæves eller ændres.
Hvis du ikke overholder behandlingen, kan
du mod sin vilje blive indlagt på et hospital
for sindslidende.

