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1) Formål
Visitering gennemføres:
 Af hensyn til patienter, pårørende og personales sikkerhed og tryghed
 For at undgå, at der kommer uønskede ting ind i afsnittet
 For at forebygge uhensigtsmæssig adfærd, f.eks. brand, vold og selvdestruktiv adfærd
2) Fremgangsmåde
Hvem visiteres
Alle patienter, der indlægges eller overflyttes til lukket/skærmet enhed samt patienter der efter endt
udgang returnerer til et lukket/skærmet døgnafsnit.
De patienter, der indlægges på åbent afsnit, hvor der efter lægeligt skøn vurderes nødvendigt at der
foretages visitering fx. når patienten er farlig for sig selv eller andre eller hvor der er mistanke om
indbringelse af forbudte genstande.
Hvornår visiteres
Ved ankomst modtages og visiteres patienten i modtagelsesrum.
Ved indlæggelse udleveres husorden, og patienten informeres om, hvad der er tilladt at medbringe i
afsnittet, og hvad der ikke må medbringes.
Hvem foretager visitering
Visitering foretages altid af fastansat sundhedsfagligt uddannet personale. Ansvarshavende
sygeplejerske i afsnittet er sikkerhedsansvarlig for visitation. Der skal være mindst 2 personaler til stede
under visiteringen.
Visitation
Patienten inspiceres afklædt dog iført undertøj.
Alle medbragte ejendele gennemgås grundigt af personale, om muligt mens patienten er til stede.
Skærpet visitation ved begrundet mistanke
Hvis patienten ikke ønsker at blive visiteret, og der foreligger begrundet mistanke om indsmugling af
medikamenter, rusmidler eller farlige genstande kan overlægen beslutte, at der skal ske kropsvisitering.
Patienten skal lægge al sit tøj og iføres hospitalstøj eller medbragt rent tøj. Undersøgelse af kroppens
hulrum er ikke tilladt, men patienten efterses i hår og hudfolder (armhuler, mellem nates, under
scrotum, under mammae, mundhulen, næsebor, øregange m.v.).
Tøj gennemgås grundigt. Vær særlig opmærksom på sømme, lommer, under foret, hvis der er hul, under
stofemblemer, overtøj og andet tøj af kraftig kvalitet eller lignende. Ved mistanke om narkotika i tøjet,
vaskes dette, inden det gives tilbage til patienten.
Mærk grundigt efter inde i sko, gennemse alle hulrum og under løse indlæg. Kontroller at såler og hæle
sidder ordentligt fast.
Alle ejendele gennemgås grundigt. Ved visitering af tasker skal der være særlig opmærksomhed på
lommer, bundplade, sømme, under metalbeslag, skjulte rum m.v.
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Hvad er ikke tilladt
Ved visitering inddrages altid:
 Våben eller genstande, der kan bruges som våben. Genstande som er omfattet af ”lov om våben og
eksplosivstoffer” overdrages til politiet
 Alle former for euforiserende stoffer, illegal medicin eller alkohol skal destrueres eller afleveres til
politiet
 Medbragt medicin
 Reb og lange ledninger
 Barberskrabere
 Beholdere med brandfarlige eller toksiske væsker
Andre effekter inddrages efter individuelt skøn.
Inddragede effekter kan i forhold til en vurdering af den enkelte patient udleveres efter skøn, eller senest
ved udskrivelsen.
Visitation af besøgende
Besøgende informeres om gældende sikkerhedsregler, og der kan udleveres informationspjece ved første
besøg. Overtøj, tasker, mobiltelefoner og lignende må ikke medbringes under besøg.
To personalemedlemmer gennemser medbragte effekter, som besøgende ønsker at aflevere til patienten.
Såfremt effekter ikke må gennemgås, efterlades de i aflåst skab, til besøget er ovre.
Såfremt de besøgende ikke ønsker at medvirke hertil, annulleres besøget.
3) Dokumentation
Det dokumenteres, at patienten er blevet visiteret. Såfremt visiteringen er sket på baggrund af en
overlæge beslutning skal beslutningen samt de konkrete forhold mistanken om besiddelse af
medikamenter, rusmidler, farlige genstande bygger på, anføres i journalen.
Lægelige begrundede afvigelser fra denne instruks skal altid dokumenteres i journalen.
Overdragelse af effekter til politiet samt evt. destruktion dokumenteres på skema til patientejendele.
4) Referencer

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, kap. 5a. § 19.
Bekendtgørelse nr. 1494 af 14/12-2006 om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt
beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v.
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
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