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info@capiocfr.dk (info@capiocfr.dk), info@danskgigthospital.dk (info@danskgigthospital.dk), kobenhavn@alerishamlet.dk (kobenhavn@aleris-hamlet.dk), herning@aleris-hamlet.dk (herning@aleris-hamlet.dk),
esbjerg@aleris-hamlet.dk (esbjerg@aleris-hamlet.dk), info@saltkur.dk (info@saltkur.dk),
haslev@sclerosehospital.dk (haslev@sclerosehospital.dk), kontakt@skovhusprivathospital.dk
(kontakt@skovhusprivathospital.dk), mail@sanocenter.dk (mail@sanocenter.dk), ringsted@aleris-hamlet.dk
(ringsted@aleris-hamlet.dk), parken@aleris-hamlet.dk (parken@aleris-hamlet.dk), kontakt@specialhospitalet.dk
(kontakt@specialhospitalet.dk), hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk (hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk),
kontakt@gudenaahospice.dk (kontakt@gudenaahospice.dk), 141.info@ok-fonden.dk (141.info@ok-fonden.dk),
Kontakt@svanevighospice.dk (Kontakt@svanevighospice.dk), hospice@sanktlukas.dk
(hospice@sanktlukas.dk), aalborg@aleris-hamlet.dk (aalborg@aleris-hamlet.dk), Aleris-Hamlet Hospitaler
(aarhus@aleris-hamlet.dk) (aarhus@aleris-hamlet.dk), Anker Fjord Hospice (mail@ankerfjordhospice.dk)
(mail@ankerfjordhospice.dk), Diakonissestiftelsens Hospice (hospice@diakonissen.dk)
(hospice@diakonissen.dk), sekretariatet@vejlefjord.dk (sekretariatet@vejlefjord.dk), 'Region Hovedstaden'
(regionh@regionh.dk), 'Region Midtjylland' (kontakt@regionmidtjylland.dk), 'Region Nordjylland' (region@rn.dk),
'Region Sjælland' (regionsjaelland@regionsjaelland.dk), 'Region Syddanmark' (kontakt@regionsyddanmark.dk),
'filadelfia@filadelfia.dk' (filadelfia@filadelfia.dk), Direktoratet for Kriminalforsorgen (dfk@krfo.dk),
info@molholm.dk (info@molholm.dk), sct.maria@hospice.rsyd.dk (sct.maria@hospice.rsyd.dk),
Hospice@hospicedjursland.dk (Hospice@hospicedjursland.dk), fil-hospice@filadelfia.dk (filhospice@filadelfia.dk), kcg@gigtforeningen.dk (kcg@gigtforeningen.dk), hospicefyn@hospice.rsyd.dk
(hospicefyn@hospice.rsyd.dk), info@hospice-aalborg.dk (info@hospice-aalborg.dk), info@arresoedal-hospice.dk
(info@arresoedal-hospice.dk), Hospice Sydfyn (hospicesydfyn@hospice.rsyd.dk), hospice@hospice.rsyd.dk
(hospice@hospice.rsyd.dk), hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk (hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk),
Hospice vendsyssel.dk (info@hospice-vendsyssel.dk), Sclerosehospitalet i Ry (ry@sclerosehospital.dk), Hospice
Sjælland (info@hosj.dk), Hospice Limfjorden (info@hospicelimfjord.dk)
region@region.dk (region@region.dk), Jeppe Lund (101jlu) (jeppe.lund@krfo.dk)
Cc:
Valgenheden (valg@oim.dk)
Fra:
Titel: HASTER: Brev til sygehuse og kriminalforsorgen om brevstemmeafgivning i forbindelse med folketingsvalget
den 1. november 2022
Sendt: 05-10-2022 15:12
Bilag: Dag 1 - brev 4 - sygehuse og kriminalforsorgen.docx; Bilag 1 - Brevstemmemateriale til folketingsvalg.docx;
Bilag 2 - Vejledning brevstemmeafgivning krimforsorgen.doc; Bilag 3 - Vejledning brevstemmeafgivning
sygehuse.doc; Bilag 4 - Fortegnelse over private sygehuse m.v..pdf;
Til:

HASTER!
Til de valgansvarlige i kriminalforsorgen, regionernes sygehuse og private sygehuse, hvor der kan brevstemmes
Vedhæftet findes brev til kriminalforsorgen, regionernes sygehuse og private sygehuse, hvor der kan brevstemmes. Brevet
indeholder dels informationer om de relevante frister, institutionernes opgaver i forbindelse med brevstemmeafgivning og
særlige opmærksomhedspunkter.
Opmærksomheden henledes navnlig på at sikre overholdelse af de formelle regler ved brevstemmeafgivningen og at sikre
hurtig afsendelse af brevstemmerne.
A. Direktoratet for Kriminalforsorgen bedes snarest muligt videresende dette brev med tilhørende bilag til
kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt sørge for, at institutionerne forsynes med brevstemmemateriale til
folketingsvalg, såfremt det ikke allerede er sket.
B. Regionerne bedes sende det vedhæftede brev samt tilhørende bilag til:
1. regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven,
2. selvejende hospicer i øvrigt, som regionsrådet har indgået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 4, i
sundhedsloven, i det omfang de nævnte hospicer ikke fremgår af den vedhæftede fortegnelse, samt
3. private institutioner i øvrigt, som regionsrådet har indgået overenskomst med eller på anden måde benytter som
led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven, og som yder behandling under
indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, i det omfang de nævnte institutioner ikke fremgår af den vedhæftede
fortegnelse.
C. Private sygehuse bedes sætte sig grundigt ind i det vedhæftede brev og bilag med henblik på en smidig afvikling af
brevstemmeafgivningen ved folketingsvalget.
Evt. spørgsmål kan rettes til valg@im.dk.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Mail: cjb@im.dk
Mail: valg@im.dk

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
Følg os på @valgDK
Sådan behandler vi personoplysninger
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Til
kriminalforsorgens fængsler og arresthuse,
regionernes sygehuse og
private sygehuse, hvor der kan brevstemmes
cc.: Danske Regioner

Stormgade 2-6
1470 København K
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3 bilag

Folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 – brevstemmeafgivning på sygehusene samt i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Sagsnr.
2022-5187
Doknr.
558250

1.

Dato
05-10-2022

Indledning og indhold

Tirsdag den 1. november 2022 afholdes der valg til Folketinget.
Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller er indsat i et af kriminalforsorgens fængsler
eller arresthuse, kan brevstemme dér fra og med tirsdag den 11. oktober 2022 til og
med fredag den 28. oktober 2022.
Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for regionens sygehuse og
de private sygehuse, hvor der kan brevstemmes inden for den ovennævnte periode,
samt for kriminalforsorgens fængsler og arresthuse (i det følgende kaldt ”institutionerne”).
./.

Som bilag 1 er vedlagt billede af brevstemmematerialet. Som bilag 2 er vedlagt en vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens institutioner og som
bilag 3 en vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning på sygehuse. Som bilag 4
vedlægges en fortegnelse over private sygehuse m.v., hvor brevstemmeafgivning skal
gennemføres.
2.

Betingelser og frister for brevstemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen
• har dansk indfødsret (statsborgerskab),
• er fyldt 18 år,
• har fast bopæl i riget og
• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er
umyndig).
Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til folketingsvalget i Danmark. Disse personer har i stedet valgret til folketingsvalgene på Færøerne og i Grønland.
2.1. Brevstemmeafgivning på sygehusene

Vælgere, der er indlagt på sygehus, 1 kan brevstemme på sygehuset. Også vælgere,
der er indlagt som heldøgns- eller deldøgnspatienter eller som raske ledsagere inden
for den periode, hvor der kan brevstemmes, kan brevstemme på sygehuset.
De nærmere regler om brevstemmeafgivning på sygehuse, herunder om de opgaver,
der påhviler sygehuset i forbindelse med gennemførelse af brevstemmeafgivningen, er
fastsat i bekendtgørelse nr. 1139 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning på sygehuse, hvortil der henvises. Det er i den forbindelse vigtigt, at de ansvarlige for brevstemmeafgivningen på sygehuset læser bekendtgørelsen grundigt igennem, inden
brevstemmeafgivningen påbegyndes.
Ministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v., hvor brevstemmeafgivning skal
gennemføres (bilag 4), kan også hentes på ministeriets valghjemmeside:
https://valg.im.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2022.
2.2. Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse
Vælgere, der er indsat i et af kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse inden for den
periode, hvor der kan afgives brevstemme, kan brevstemme i institutionen.
Institutionen skal straks sørge for, at de indsatte bliver gjort bekendt med muligheden
for at brevstemme i institutionen. Vælgere, der indsættes inden for den periode, hvor
der kan afgives brevstemme, skal ligeledes orienteres om muligheden for at afgive brevstemme i institutionen.
Også vælgere, der skal løslades inden valgdagen, kan brevstemme i institutionen. Både
domfældte vælgere og varetægtsarrestanter eller anholdte kan brevstemme i institutionen.
Bemærk særligt reglerne om de fortegnelser, som kriminalforsorgen efter anmodning
fra vælgerne er forpligtet til at stille til rådighed, jf. nærmere afsnit 5 nedenfor.
De nærmere regler om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, herunder om de opgaver, der påhviler institutionerne i forbindelse med gennemførelse af brevstemmeafgivningen, er fastsat i bekendtgørelse nr. 50 af 17. januar 2019
om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, hvortil der henvises.
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Ved sygehuse forstås:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

regionernes egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven,
selvejende hospicer, som sundhedsministeren har bestemt, at frit valg-reglerne finder anvendelse
på, jf. § 75, stk. 5, jf. stk. 4, i sundhedsloven,
selvejende hospicer i øvrigt, som et regionsråd har indgået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk.
4, i sundhedsloven,
de i § 79, stk. 2, i sundhedsloven nævnte private specialsygehuse m.fl., som yder behandling under indlæggelse,
privatejede sygehuse, klinikker m.v., som regionsrådene i forening har indgået aftale med om behandling af patienter i henhold til deres udvidede frie sygehusvalg, jf. § 87, stk. 4, i sundhedsloven, som yder behandling under indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, og som er anført på
Sundheds- og Ældreministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v.,
private institutioner i øvrigt, som et regionsråd har indgået overenskomst med eller på anden
måde benytter som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven,
og som yder behandling under indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, og
private sygehuse m.v. i øvrigt, som efter anmodning er optaget på Sundheds- og Ældreministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v.
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Det er i den forbindelse vigtigt, at de ansvarlige for brevstemmeafgivningen i institutionen læser bekendtgørelsen grundigt igennem, inden brevstemmeafgivningen påbegyndes.
3.

Institutionens ansvar (gælder både sygehuse og kriminalforsorgens fængsler og arresthuse)

Institutionens ledelse har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af brevstemmeafgivningen på institutionen.
Institutionens administrative leder udpeger i overensstemmelse med bekendtgørelsens
kapitel 2 de personer, der skal fungere som stemmemodtagere, og sørger i øvrigt for
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af brevstemmeafgivningen.
3.1. Stemmelokaler, fremgangsmåde og regler om hjælp til brevstemmeafgivning
Stemmelokalerne skal være indrettet og åbne for brevstemmeafgivning i overensstemmelse med bekendtgørelsens kapitel 3.
Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen til folketingsvalg er som fastsat i §§ 9
og 10 i bekendtgørelsen om brevstemmeafgivning på sygehuse henholdsvis §§ 8 og 9
i bekendtgørelsen om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt kapitel 6 (om hjælp til stemmeafgivningen) og kapitel 7 (om vejledning af
vælgeren i forbindelse med brevstemmeafgivning) i begge bekendtgørelser. Se også
den vejledning, der er trykt på bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet.
Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen og/eller udfylde og underskrive
følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med stemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.
Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller to stemmemodtagere. Enhver vælger har dog ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen af
en person, som vælgeren selv har udpeget. I de tilfælde, hvor den personlige bistand
ydes af både en personligt udpeget hjælper og en stemmemodtager, skal den personlige bistand ydes af disse i forening. Det er dog stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens identitet, giver vælgeren vejledning om fremgangsmåden m.v. og attesterer
stemmeafgivningen på følgebrevet.
Endvidere har enhver vælger mulighed for at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at
ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.
Ved brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse kan personlig
bistand fra en person, som vælgeren selv har udpeget, alene ske, i det omfang dette
ikke strider mod de vilkår for fængsling, herunder reglerne om adgang til besøg, som
vælgeren er undergivet.
Se i øvrigt kapitel 6 i den bekendtgørelse, der regulerer brevstemmeafgivningen på den
pågældende institution.
3.2. Særligt om udfyldelse af følgebrev og yderkuvert
Ministeriet skal særligt henlede institutionens opmærksomhed på kapitel 5 i bekendtgørelsen om den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning.
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Ifølge oplysninger fra kommunerne forekommer det ofte, at der er formelle fejl i udfyldelsen af følgebrevet til brevstemmemateriale, der hidrører fra sygehuse, fængsler m.v.
Disse fejl kan bevirke, at brevstemmerne ikke kan tages i betragtning og dermed ikke
tæller med.
Ministeriet skal derfor indskærpe, at det er af største betydning, at de formelle regler
om attestation af følgebrevet ved underskrift af stemmemodtageren og institutionens
navn eller stempel iagttages, da man i modsat fald risikerer, at brevstemmen ikke vil
blive taget i betragtning.
For så vidt angår brevstemmeafgivning på sygehuse henledes opmærksomheden endvidere på, at der ved udfyldning af følgebrev og yderkuvert ikke kan anvendes labels
eller lignende, der indeholder oplysning om vælgerens personnummer eller om den afdeling, vælgeren er indlagt på. Der henvises i øvrigt til § 10, nr. 3 og 5, i bekendtgørelsen
om brevstemmeafgivning på sygehuse.
Endvidere skal det indskærpes, at forsiden af den brune yderkuvert skal udfyldes med
adressen (kommunenavn, gade/vej og nr. samt postnr. og by) på vælgerens bopælskommune i Danmark, dvs. bopælskommunens hovedadresse. Hvis vælgeren ikke kender kommunens hovedadresse, hjælper stemmemodtageren vælgeren med at finde
adressen, f.eks. ved opslag på kommunens hjemmeside. Brevstemmer til Københavns
Kommune skal dog altid adresseres til Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 København
V.
4.

Brevstemmemateriale

Ved brevstemmeafgivning må der kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstillet af ministeriet, og som er gengivet i bilag 1 (billede af brevstemmematerialet).
Brevstemmematerialet kan for ministeriets regning bestilles direkte hos Stibo Complete
(tidligere Rosendahls), Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post: kundeservice@stibocomplete.com. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via
forlagets hjemmeside.
Ved bestillinger af brevstemmemateriale bedes tydeligt angivet, at man ønsker store
sæt, der består af alle 4 dele af brevstemmematerialet.
Ministeriet har senest i 2021 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til folketingsvalg.
Brevstemmematerialet har samme format og indeholder samme bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Stibo Complete vil fortsat udsende evt. restoplag
af materialet fremstillet før 2021, før der udsendes materiale fremstillet i 2021. Det materiale, ministeriet fik fremstillet i 2008, 2012, 2014 og 2016, kan fortsat benyttes ved
brevstemmeafgivningen.
Restoplag af brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan ikke benyttes, men skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger eller
kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folketingsvalg.
5. Fortegnelser over opstillingsberettigede partier og kandidater
./.

Til orientering kan oplyses, at følgende partier er opstillingsberettiget til folketingsvalget
med følgende bogstavbetegnelser:
A. Socialdemokratiet
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B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
F. SF – Socialistisk Folkeparti
G. Grøn Alliance*
I. Liberal Alliance
K. KD – Kristendemokraterne
M. Moderaterne
O. Dansk Folkeparti
Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Æ. Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Å. Alternativet
*G. Grøn Alliance har oplyst Indenrigs- og Boligministeriet om, at partiet ikke forventer at stille op
ved dette folketingsvalg.

Fortegnelsen omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets udskrivelse.
Skulle ministeriet modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af
fristen mandag den 17. oktober 2022 kl. 12, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende en revideret fortegnelse.
./.

Der vedhæftes endvidere som bilag 2 og 3 vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens institutioner henholdsvis på sygehuse. I vejledningerne er
bl.a. gengivet fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier og deres bogstavbetegnelser. I tilslutning hertil er udtrykkeligt anført, at fortegnelsen ikke viser, om de
nævnte partier opstiller til valget i den storkreds, hvor vælgeren bor.
Endvidere bemærkes, at en vælger, der ønsker at brevstemme, selv har ansvaret for at
undersøge, hvilke kandidater der er opstillet i den storkreds, hvor vælgeren har sin bopæl.
Vælgere, der er indsat i kriminalforsorgens institutioner, skal dog efter anmodning have
adgang til at gøre sig bekendt med de godkendte fortegnelser over de opstillede partier
og de opstillede kandidater for den opstillingskreds, hvor vælgeren har fast bopæl. Kriminalforsorgen er dermed forpligtet til at sikre, at indsatte vælgere, såfremt de anmoder
herom, kan få adgang til de nævnte fortegnelser, når disse er tilgængelige. Kriminalforsorgens institutioner skal endvidere i passende tid forud for valget orientere indsatte
vælgere om muligheden for at fremsætte anmodning om adgang til de nævnte fortegnelser. Fortegnelserne vil være tilgængelige på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside (valg.im.dk) ca. 8 dage før valget.
Institutionen bedes sørge for, at vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning er tilgængelig for vælgerne ved brevstemmeafgivningen.
6. Forsendelse af brevstemmerne
Stemmemodtagerne skal sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med konvolutter med stemmesedler samt følgebrev) bliver sendt til vælgerens bopælskommune
snarest muligt, så de kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune,
inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 8. Se afsnit 3 om, hvordan yderkuverten
adresseres korrekt. Brevstemmerne skal om muligt afsendes samme dag, de er afgivet,
eller senest dagen efter. Brevstemmer, der kommer for sent frem, kan ikke tælles med.
Hvis kommunerne har indgået en særaftale med PostNord om samlet forsendelse af
brevstemmer afgivet i kommunerne i de sidste 8 dage inden valget, er der ikke noget til
hinder for, at brevstemmer afgivet på sygehuse og i fængsler m.v. indgår i den samlede
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forsendelse, hvis der kan opnås enighed herom mellem institutionen og den pågældende kommune. Kommunerne er dog ikke forpligtede til at varetage forsendelsen af
institutionens brevstemmer.
Brevstemmer, der sendes med PostNord, kan sendes som almindelige breve. Brevstemmer, der afgives de sidste 8 dage før valgdagen (dvs. fra og med den 24. oktober
2022), skal dog sendes som Quickbreve (dag-til-dag forsendelse), hvis de sendes med
PostNord uden for en evt. indgået særaftale med kommunerne. Sådanne brevstemmer
skal afsendes snarest muligt i løbet af samme dag/aften og afsendes som Quickbrev
fra et posthus/en postbutik for at kunne nå frem til vælgerens bopælskommune i tide.
Om nødvendigt må brevstemmerne køres til nærmeste postdistributionscenter eller evt.
afleveres direkte hos vælgerens bopælskommune, hvis det er muligt. Oplysninger om
seneste indleveringstidspunkt for Quickbreve for de enkelte posthuse findes på PostNords hjemmeside.
Brevstemmeafgivningen på institutionen bør så vidt muligt tilrettelægges sådan, at så
mange vælgere som muligt kan brevstemme i god tid inden udløbet af fristen.
Brevstemmerne skal afsendes individuelt i den yderkuvert, der hører til brevstemmematerialet. Ministeriet skal i den forbindelse indskærpe, at det IKKE er tilladt at lægge
flere brevstemmer i én større yderkuvert og sende dem samlet til den pågældende kommune.
Udgifter til porto afholdes af institutionen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Indenrigs- og Boligministeriets Valgenhed på
valg@im.dk eller tlf. 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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Brevstemmemateriale til folketingsvalg
Brun yderkuvert samt følgebrev

Lille blå konvolut samt stemmeseddel

-- AKT 558250 -- BILAG 4 -- [ Bilag 2 - Vejledning brevstemmeafgivning krimforsorgen ] --

VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
til folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022
Ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 kan du brevstemme, hvis du
er indsat i kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse.
Der kan brevstemmes fra tirsdag den 11. oktober 2022 til og med fredag
den 28. oktober 2022.
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i
den storkreds, hvor du bor, det vil sige hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din
brevstemme sendes til din bopælskommune.
Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet
M. Moderaterne
B. Radikale Venstre
O. Dansk Folkeparti
C. Det Konservative Folkeparti
Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
D. Nye Borgerlige
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
F. SF – Socialistisk Folkeparti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
G. Grøn Alliance*
Æ. Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
I. Liberal Alliance
Å. Alternativet
K. KD – Kristendemokraterne
*G. Grøn Alliance har oplyst Indenrigs- og Boligministeriet om, at partiet ikke forventer at stille op ved dette
folketingsvalg.

Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at
skrive partinavnet og/eller bogstavbetegnelsen for det parti, kandidaten stiller op
for. Det regnes stadig som en personlig stemme.
Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den storkreds, hvor du bor.
Fra mandag den 24. oktober 2022 vil du kunne finde fortegnelser over de opstillede partier og kandidater i hele landet på Indenrigs- og Boligministeriets
valghjemmeside: valg.im.dk. Du kan anmode fængslet/arresthuset om at få adgang til fortegnelserne over de opstillede partier og kandidater for den opstillingskreds, hvor du har fast bopæl, og hvor din brevstemme skal indgå.
Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til brevstemmesedlerne.

-- AKT 558250 -- BILAG 5 -- [ Bilag 3 - Vejledning brevstemmeafgivning sygehuse ] --

VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
på sygehuse
til folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022
Ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 kan du brevstemme, hvis du
er indlagt på et sygehus.
Der kan brevstemmes fra tirsdag den 11. oktober 2022 til og med fredag
den 28. oktober 2022.
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i
den storkreds, hvor du bor, det vil sige hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din
brevstemme sendes til din bopælskommune.
Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
F. SF – Socialistisk Folkeparti
G. Grøn Alliance*
I. Liberal Alliance
K. KD – Kristendemokraterne

M. Moderaterne
O. Dansk Folkeparti
Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Æ. Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
Å. Alternativet

*G. Grøn Alliance har oplyst Indenrigs- og Boligministeriet om, at partiet ikke forventer at stille op ved dette
folketingsvalg.

Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at
skrive partinavnet og/eller bogstavbetegnelsen for det parti, kandidaten stiller op
for. Det regnes stadig som en personlig stemme.
Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du kan derfor selv undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den
storkreds, hvor du bor.
Fra mandag den 24. oktober 2022 vil du kunne finde fortegnelser over de opstillede partier og kandidater i hele landet på Indenrigs- og Boligministeriets
hjemmeside: valg.im.dk.
Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.
Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til brevstemmesedlerne.
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Sundhedsministeriet

Notat

Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPSITJ
Koordineret med:
Sagsnr.: 1610069
Dok. nr.: 1935826
Dato: 01-12-2021

Fortegnelse over private sygehuse mv. Opdateret 2021
Nedenfor angives de sygehuse, som er omfattet af de nævnte bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1139 af 18. oktober 2017 om
brevafgivning på sygehuse.
§ 1. Ved sygehuse forstås i denne bekendtgørelse:
Selvejende hospicer, som sundhedsministeren har bestemt, at frit valg-reglerne finder anvendelse på, jf. § 75, stk. 5, jf. stk. 4, i
sundhedsloven
- Sankt Lukas Hospice
- Diakonissestiftelsens Hospice
- Arresødal Hospice
- Hospice Sjælland
- Hospice Fyn
- Sct. Maria Hospice Center
- Hospice Sønderjylland
- Hospice Sydvestjylland
- Hospice Djursland
- Anker Fjord Hospice
- Hospice Limfjord
- Hospice Vangen
- Hospice Vendsyssel
- Svanevig Hospice
- Hospicegården Filadelfia
- Hospice Sydfyn
- Hospice Søndergård
- Hospice Søholm
Selvejende hospicer i øvrigt, som et regionsråd har indgået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 4, i sundhedsloven
- Anker Fjord Hospice
- Gudenå Hospice
- Hospice Djursland
- Hospice Limfjord
- Hospice Søholm
- Hospice Vangen
- Hospice Vendsyssel i Frederikshavn
- Hospice Fyn
- Hospice Sydfyn
- Hospice Sydvestjylland
- Hospice Sønderjylland
- Sct. Maria Hospice
- Hospice Sjælland
- Hospicegården Filadelfia
- Svanevig Hospice
- Arresødal Hospice
- Diakonissestiftelsens Hospice
- Hospice Søndergård
- Sankt Lukas Stiftelsens Hospice

De i § 79, stk. 2, i sundhedsloven nævnte private specialsygehuse m.fl. Følgende specialsygehuse er nævnt i Sundhedsloven §
79, stk. 2:
- Sankt Lukas Hospice
- Diakonissestiftelsens Hospice
- Sct. Maria Hospice
- Epilepsihospitalet i Dianalund
- Sclerosehospitalet Haslev
- Sclerosehospitalet Ry
- Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
- Sano Middelfart
- Sano Aarhus
- Sano Skælskør
- Vejlefjord Rehabilitering
Udfører kun ambulant behandling:
- Rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS, DIGNITY-Dansk Institut Mod Tortur og RCT-Jylland
- Rehabiliterings Center for Muskelsvind
- Center for Hjerneskade.
Privatejede sygehuse, klinikker m.v., som regionsrådene i forening har indgået aftale med om behandling af patienter i henhold
til deres udvidede frie sygehusvalg, jf. § 87, stk. 4, i sundhedsloven, som yder behandling under indlæggelse og har mindst 20
sengepladser, og som er anført på Sundheds- og Ældreministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v., jf. stk. 2
- Aleris-Hamlet Hospitaler A/S
- CAPIO CFR A/S
- Skovhus Privathospital A/S
- Privathospitalet Mølholm P/S
- Epilepsihospitalet Filadelfia
- Gildhøj Privathospital
Private institutioner i øvrigt, som et regionsråd har indgået overenskomst med eller på anden måde benytter som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven, og som yder behandling under indlæggelse og har mindst 20
sengepladser
- Læsø Kur
- Aleris-Hamlet Hospitaler A/S
- CAPIO CFR A/S
Private sygehuse m.v. i øvrigt, som efter anmodning er optaget på Sundhedsministeriets fortegnelse over private sygehuse
m.v., jf. stk. 3.
- Dansk Gigthospital
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