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Psykiatriloven § 19 a. Ved mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande i 
afdelingen, kan overlægen med henblik på at sikre, at disse ikke er blevet indført eller vil blive forsøgt 
indført til en eller flere patienter i afdelingen, uden retskendelse beslutte, 

1) at en patients post skal åbnes og kontrolleres, 

2) at en patients stue og ejendele skal undersøges, eller 

3) at der skal foretages kropsvisitation af en patient. 

Stk. 2. Ved mistanke som nævnt i stk. 1 kan overlægen med henblik på at sikre, at medikamenter, rusmidler 
eller farlige genstande ikke er blevet indført eller vil blive forsøgt indført til en eller flere patienter i 
afdelingen, beslutte, at der skal anvendes kropsscannere ved undersøgelse af en patient eller personer, der 
søger adgang til den psykiatriske afdeling. 

Stk. 3. Kravet om mistanke efter stk. 1 gælder ikke for Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, 
Region Sjælland, i forbindelse med anvendelse af kropsscannere, jf. stk. 2. 

Stk. 4. Åbning og kontrol af patientens post og undersøgelse af patientens stue og ejendele skal så vidt 
muligt foretages i patientens nærvær. 

Stk. 5. Kropsvisitation efter stk. 1, nr. 3, omfatter ikke undersøgelse af kroppens hulrum. 

Stk. 6. Overlægen kan ved mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på den 
psykiatriske afdelings udearealer, beslutte, at der kan anvendes narkohunde ved undersøgelse af disse 
arealer. 

Stk. 7. Overlægen kan beslutte, at medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som bliver fundet ved 
indgreb efter stk. 1, 2 og 6, tages i forvaring. Overlægen skal overlade til politiet at afgøre, om 
medikamenter, rusmidler og farlige genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder 
lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben m.v. 

Stk. 8. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om åbning og kontrol af patienters 
post, undersøgelse af patientstuer og patienters ejendele, kropsvisitation af patienter, anvendelse af 
kropsscannere og anvendelse af narkohunde 
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