18
Område:
Afdeling:
Journal nr.:
Dato:

Psykiatri
Projektorganisationen for byggeri

Udarbejdet af:
E-mail:
Telefon:

Gert Frost
gfr@rsyd.dk
21342640

20.02.2019

Status på arbejdet med den fysiske sikkerhed i forhold til 2 lags sikring - godkendt i regionsrådet i september 2018:
I perioden 2014 til 2018 har der været 20 rømninger fra retspsykiatrien i Middelfart, heraf én rømning
over mur fra lukket gårdhave. På baggrund af rømningerne har psykiatrisygehuset haft iværksat en
grundig analyse af sikkerheden. Der er i den forbindelse bl.a. foretaget en bygningsgennemgang ved
en ekstern sikkerhedsekspert, som har påpeget en række forbedringsmuligheder i forhold til de fysiske
rammer.
Samtidig har der været fokus på at revidere procedurer og arbejdsgange både for at forebygge rømninger og for at forbedre sikkerheden for personalet.
Summen af tiltagene udmønter sig i såkaldt 2 lags sikring, når det er gennemført. Dette princip indebærer at en indlagt patient som udgangspunkt altid vil skulle forcere 2 bygningsmæssige forhindringer
(dør/vindue/væg) og at de enkelte forhindringer skal leve op til en vis høj standard (modstå et vist
pres).
På den baggrund blev det besluttet i Regionsrådet september 2018, at afsætte 10,4 mio. til forbedring
af den bygningsfysiske sikkerhed i Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart

Status – de fysiske rammer
Der indgik følgende elementer i den model for forbedringer af de fysiske rammer Regionsrådet godkendte i september 2018:
·
·
·
·

Opgradering af vinduer, døre, låsekasser og rammer der kan modstå et større pres.
Etablering af sluser der sikrer princippet om to-lagssikring.
Servicevagt - optimering overvågningsudstyr og perimetersikring
Sikring af hovedindgang mod rømning ved hjælp ude fra

Etablering af modellen spejler den hurtigst mulige udrulningsplan under de gældende regler for EUudbud og under hensyntagen til at de bygningsmæssige tiltag gennemføres i afdelinger i fuld drift.
Udrulningsplanen forløber lige nu planmæssigt og foregår efter tidsplanen i det nedenstående skema:
Tid
Ultimo september 2018
Oktober – november
Medio - november
Oktober - november
November – december
Januar – februar 2019
Januar – medio marts

Maj - december

Tiltag
Godkendelse i Regionsråd
Afklaring af rådgiver
Kontraktindgåelse med rådgiver
Afklaring af detaljer og sikkerhed med afdeling og brugergrupper.
Udarbejdelse af tegninger og oversigter for hvert afsnit – herunder afklaring af
detaljer og aftaler med placering af ekstra sluser / døre
Myndighedsafklaring, herunder ajourføring brandstrategiplan / sikkerhedsplan.
Beskrivelse udbud, kvalitetssikring af udbud, kontrahering
Efter kontrahering er der 10 ugers leveringstid på døre / rammer der skal specialfremstilles. Forberedelse og klargøring
Udførelse i etaper. En krævende og tidskrævende proces da det udføres mens
afsnittene er i drift, og der stilles store krav til sikkerhed.

Som det fremgår af planen er der derfor endnu ikke etableret det fuldstændige 2 lags sikring der var
hovedhjørnestenen i planen fra september, men der er gennemført alle de akutte tilpasninger, der
vurderedes nødvendig efter de mange rømninger i 1. halvår 2018.
Samtidig er der allerede gennemført alle de tilpasninger af arbejdsgange og procedurer, der var resultatet af den omfattende analyse efter de mange rømninger i 1. halvår af 2018.

Indhentning af erfaringer fra andre
Som det fremgår ovenfor bygger hele den nye plan på involvering af eksterne eksperter (både på sikkerhed i fængsler og private sikkerhedseksperter med erfaringer på psykiatriområdet).
Konkret har både kriminalforsorgen (personer med ansvar for sikkerhed i fængsler) og en ekstern
sikkerhedsekspert gennemgået sikkerheden i Middelfart i foråret 2018 – både den fysiske og den dynamiske (arbejdsgange, procedurer, personalets kompetencer) – og alle deres anbefalinger gennemføres i den plan der blev godkendt i september.
For at sætte størrelsen på sikkerhedsudfordringerne i perspektiv, så fremkom der fra Kriminalforsorgen overordnet set stor anerkendelse for sikkerhedsniveaet i Middelfart.

Rømninger, herunder over murene i de lukkede gårdhaver
Nedenstående tabel angiver antallet af rømninger, siden udbygningen og samlingen af retspsykiatriske sengeafsnit i Middelfart i 2014. Tabellen angiver rømninger af retspsykiatriske patienter fra henholdsvis almenpsykiatriske og retspsykiatriske afsnit i Middelfart.
Psykiatrisk Afdeling Middelfart
Rømninger
Rømninger fra almene afsnit
Rømninger fra retspsykiatriske afsnit

2014

2015

2016

2017

2018

0
1

2
0

0
3

4
5

2
11

Der har i retspsykiatrien været rømninger via lav mur eller hegn i ”åbne haver” (haver der er bygget til
kun at rumme de retspsykiatriske patienter, der vurderes i lav risiko for at rømme), hvor patienterne
har truet sig til adgang til disse haver eller utilsigtet har fået adgang I perioden fra 2014 til 2018 har der
alene været én rømning over muren fra de lukkede, sikrede gårdhaver i de retspsykiatriske afsnit.
Siden september har der været rømningen over muren og en rømning i januar, hvor indlagte truede
medarbejder til at udlevere en nøgle. Dvs. rømninger der ikke umiddelbart udspringer af de sikkerhedsmæssige udfordringer, som de nyeste sikkerhedstiltag skulle løse.

Tiltag efter rømningerne efter september 2018
I forhold til rømningen over mur fra en lukket gårdhave blev der straks efter rømningen monteret en
krone af stål der lukker helt af således at det ikke er muligt at få greb om en kant.
Som følge af rømningen over muren er alle lukkede gårdhaver og rygegårde gennemgået og der er
foretaget yderligere forebyggende foranstaltninger.
Beplantning er samtidig reduceret og ændret for at sikre optimalt oversigtsforhold for personalet.
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Samlet set vurderes det således i forhold til rømning over mur fra lukkede gårdhaver at:
· der er taget aktion på de huller i sikkerheden, der blev fundet efter rømningen over muren
· der er lavet forebyggende sikkerhedstiltag i de øvrige haver, så samme potentielle sikkerhedshul er elimineret i alle lukkede gårdhaver
· yderligere tiltag er gennemført for at øge sikkerheden og dermed eliminere yderligere teoretiske flugtmuligheder
· rømning over mur vurderes fortsat at være den mindst sandsynlige og den sværeste rømningsmulighed – hvilket også afspejler sig i statistikken over rømninger, hvor 1 ud af 20 rømninger således er foregået over mur.
Hvis indlagte patienter vælger at tage medarbejdere (eller medindlagte) som gidsler for på denne måde at rømme, som i det seneste tilfælde, så vil fysiske sikkerhedsforanstaltninger ikke umiddelbart
kunne fjerne denne rømningsrisiko.
Selvom de fysiske sikkerhedsforanstaltninger forbedres og procedurer skærpes, vil risikoen for gidseltagning således fortsat være til stede.
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