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Efter anmodning forelægges sagen vedrørende en ransagning foretaget den 28. januar 2010 i 

tidsrummet mellem kl. 09.30 og kl. 10.35 af Syd- og Sønderjyllands Politi på 

Amtssygehuset i Hviding

Ribevej 27, Egebæk-Hvidding

6760  Ribe

Baggrunden for den foretagne ransagning er, at Amtssygehuset i Hvidding i januar 2010 rettede 

henvendelse til Syd- og Sønderjyllands Politi og oplyste, at der var store problemer med misbrug af 

narkotiske stoffer blandt patienterne på afdeling R4 (retspsykiatrisk afdeling).

I henhold til aftale med afdelingen mødte Syd- og Sønderjyllands Politi den 28. januar 2010, kl. 

09.30 på stedet, medbringende tre narkohunde og undersøgte de åbne arealer samt de til afdelingen 

tilknyttede værelser.

Der blev ikke foretaget ransagning af patienternes private skabe og skuffer. 

Der blev ved gennemgang af afdelingen ikke fundet noget af politimæssig interesse. 

Ved telefax af 19. marts 2010 har advokat Claus Bonnez på vegne af

    1) X1,

    2) X2,

    3) X3, og



    4) X4,

der efter det oplyste alle var patienter på den pågældende afdeling, ønsket spørgsmålet om 

ransagningens lovlighed indbragt for retten.

Advokatens anmodning er ved en fejl ikke blevet behandlet før onsdag den 24. marts 2010.

Anklagemyndigheden anmoder om rettens godkendelse af indgrebet, allerede fordi indgrebet ikke 

er omfattet af retsplejelovens kapitel 73., 

Anklagemyndigheden ligger særlig vægt på, at ransagningen er foretaget efter anmodning fra 

Amtssygehuset i Hviding, hvorfor det er anklagemyndighedens opfattelse, at såvel materielle som 

formelle betingelser for ransagning bortfalder, jf. retsplejelovens § 795, stk. 1, 1. pkt. 

At anmodningen fra Amtssygehuset i Hvidding ikke foreligger på skrift bør i den forbindelse ikke 

tillægges afgørende betydning. 

Der lægges endvidere vægt på, at der ikke har været mistanke om narkobesiddelse vedrørende 

konkrete patienter, ligesom der ikke er foretaget ransagning af patienternes private skabe og skuffer, 

hvorfor ransagningen ikke er omfattet af retsplejelovens § 794. 

For det tilfælde, at retten lægger til grund, at ransagning på Amtssygehuset i Hvidding er omfattet af 

retsplejelovens § 795, stk. 1, 2. pkt., skal anklagemyndigheden påstå det foretagne indgreb 

godkendt under henvisning til, at anmeldelsen vedrørte en lovovertrædelse der efter loven kan 

medføre fængselsstraf, ligesom der på baggrund af anmeldelsen var bestemte grunde til at antage, at 

der på afdelingen kunne findes bevis til sagen eller genstande, der kunne beslaglægges. 

Der kan her henvises til Vestre Landsrets kendelse af 22. juli 2003, refereret i TfK 2003, s. 671, 

hvor der tillodes ransagning af bl.a. patienters værelser og skabe på en afdeling på et sygehus. 

Der henvises i øvrigt til vedlagte rapportmateriale.

Kopi af denne skrivelse er tilstillet advokat Claus Bonnez.
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Sagens akter sendes med almindelig post.

Søren Martin Jensen

Politiassessor
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