
NOTAT

Til: Regionsrådet 

Resumé af skriftlige bemærkninger til forslag vedr. samling af retspsykiatrien 

Forslag om at samle retspsykiatrien på PC Sct. Hans har været i høring i perioden 30. juni – 24. august 2020.

Der er i høringsperioden indsendt i alt 14 skriftlige bemærkninger via regionens hjemmeside til forslaget.

Nedenstående tabel indeholder et resumé af de indsendte skriftlige bemærkninger, hvor detaljer og nuancer er udeladt. Høringssva-
rene er opstillet efter hvilke type organisation, som høringsparterne er fra, f.eks. myndigheder, diverse organisationer, patientforenin-
ger. 

De fulde høringssvar kan læses på: www.regionh.dk/politik/hoeringer/tidligere-hoeringer/Sider/default.aspx 

Ud over de indsendte skriftlige bemærkninger, er der afholdt virtuelle høringsmøder med paneldebat og besvarelse af spørgsmål fra 
høringsparter d. 20. august.
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Resumé af høringssvar til forslag om samling af retspsykiatri på PC Sct. 
Hans

Bemærkninger fra Region Hovedstaden
PC Glostrup, Lars Dam, socialpædagog

Lars Dam anfører, at PC Glostrup ikke bruger ressourcer på vikardækning men dækker alle vagter selv blandt det faste personale. I mod-
sætning er der ifølge Lars Dam et større forbrug af vikar og eksterne vagter på PC Sct. Hans.

Endvidere anfører Lars Dam, at PC Glostrup ikke har rekrutteringsproblemer og kan ansætte de faggrupper, der er behov for. I forlængelse 
heraf er Lars Dam bekymret for at miste den kultur og erfaring, som er opbygget på PC Glostrup, hvis de retspsykiatriske senge flyttes til Ny 
Retspsykiatri Sct. Hans. Og allerede nu er der ifølge Lars Dam mange fagpersoner fra PC Glostrup, som søger væk. Det er derfor nødven-
digt at arbejde intenst på at fastholde og udbygge mulighederne for, at den faste og erfarne stamme af medarbejdere følger med til Sct. 
Hans.

PC Glostrup, socialrådgiverne på afsnit 180, 181 og 802

Socialrådgiverne på de tre afsnit oplever ikke, at de til høringsmødet den 20. august fik tilstrækkelige svar på spørgsmålet om, hvordan so-
cialrådgiverne ville blive sikret samme arbejdsopgaver og samme niveau af sikkerhed efter en eventuel flytning til Ny Retspsykiatri Sct. 
Hans. 

Til høringsmødet blev der ifølge socialrådgiverne svaret, at dette ville skulle afklares i den kommende proces, samt at arbejdsopgaverne i 
øvrigt ikke forventes at blive meget anderledes i Ny Retspsykiatri Sct. Hans for socialrådgiverne.

Hertil anfører socialrådgiverne på afsnit 180, 181 og 802, at opgaverne på Ny Retspsykiatri Sct. Hans vil være anderledes end på PC Glo-
strup, da patientsammensætningen vil være anderledes. Det drejer sig bl.a. om, at der er en anden dynamik og kortere tidsperspektiver i 
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forbindelse med patienterne på afsnit 180, 181 og 802 end på PC Sct. Hans.

Socialrådgiverne fremhæver, at de gerne vil bevare deres nuværende arbejdsopgaver. For socialrådgiverne er det derfor vigtigt, at dette øn-
ske bliver taget med i betragtning i overvejelserne om en eventuel sammenlægning. Det kunne bl.a. være ved at lave en samlet flytning af 
socialrådgiverne som personalegruppe til nye afsnit med samme patientkategori, som PC Glostrup rummer i dag. Det vil sandsynligvis med-
virke til at opretholde samme arbejdsopgaver og niveau af sikkerhed, som medarbejderne har i dag.

Herudover påpeger socialrådgiverne fra afsnit 180, 181 og 802, at sikkerheden i form af normering særligt i forbindelse med arbejde med 
patienter i varetægtssurrogat også fremover må være i top.

PC Glostrup, det tværfaglige personale på retspsykiatrisk afsnit 180 og 181

Det tværfaglige personale på PC Glostrups afsnit 180 og 181 kan ikke tilslutte sig forslaget om at flytte de 20 retspsykiatriske senge på PC 
Glostrup til Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

Afstanden fra Glostrup til Roskilde vil efter personalets vurdering med sandsynlighed forringe rehabilitering og udslusning, da patienterne vil 
være langt væk fra deres nærmiljø og netværk. Derudover vil det være problematisk i forhold til afsnittets samarbejdspartnere, bl.a. Krimi-
nalforsorgen, politiet og de somatiske afdelinger. 

Endvidere er det tværgående personale bekymret for, at store dele af medarbejderne på PC Glostrup ikke vil være interesserede i at flytte 
med til Sct. Hans. Det tværgående personale fremhæver, at fem medarbejdere allerede på nuværende tidspunkt har fundet andet arbejde. 
Og personalet vurderer, at mange flere vil følge efter, således at de to afsnit ikke vil kunne varetage den samme kapacitetsfunktion som i 
dag. 

Hvis regionsrådet alligevel træffer beslutning om at flytte de retspsykiatrisk senge til PC Sct. Hans, vil det ifølge det tværgående personale 
være af afgørende betydning for personalet (plejepersonale og tværfagligt personale) på PC Glostrup, at de kan blive lovet en samlet flyt-
ning til ét afsnit på PC Sct. Hans, idet op til 80 % af personalet har givet udtryk for at kunne se sig selv i en sådan flytning. 
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Bemærkninger fra myndigheder (kommuner, andre regioner m.fl.)
Allerød Kommune

Allerød Kommune tilkendegiver, at det virker fornuftigt at etablere en større og samlet retspsykiatrisk sengekapacitet med passende fordeling 
af åbne og lukkede sengeafsnit. Kommunen er enig i, at der ikke bør lukkes dobbeltdiagnose sengepladser.

Allerød Kommune anbefaler, at bekymringerne om personalesikkerhed tages alvorligt, idet usikkerhed både kan skabe farlige situationer og 
medføre rekrutteringsudfordringer.
Frederiksberg Kommune

Forvaltningen i Frederiksberg Kommune bakker overordnet op om forslaget om at samle den intensive retspsykiatri til Ny Retspsykiatri Sct. 
Hans. Det er positivt, at de utidssvarende rammer udskiftes med en bygningsstruktur, der giver mere frihed og bedre forhold for patienterne, 
hvilket understøtter ambitionen om en øget behandlingskvalitet. Det er videre positivt, at tiltaget forventes at give et bedre fagligt miljø og 
styrke det tværsektorielle udslusningsforløb, der forebygger recidiv.

Frederiksberg Kommune bakker endvidere op om, at de nuværende 76 dobbeltdiagnose senge opretholdes.
Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har tillid til regionens vurdering af behovet for retspsykiatriske sengepladser og sengepladser til borgere med dob-
beltdiagnoser, og at regionen tilpasser antal og placering af pladserne efter det. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det er væsentligt, at der 
bibeholdes sengepladser til borgere med dobbeltdiagnose og åbne retspsykiatriske sengepladser, idet kommunen oplever en stigning i beho-
vet for psykiatrisk behandling generelt, herunder også de mere specialiserede indsatser. Placeringen af sengepladserne er underordnet for 
Høje-Taastrup Kommune, men kommunen vurderer, at en høj faglig kvalitet blandt andet vil blive tilgodeset ved at samle de intensive retspsy-
kiatriske sengepladser på Ny Retspsykiatri Sct. Hans.
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Sundhedsledelsen, har aktuelt en samarbejdsaftale med Region Midtjylland om at behandle retspsykiatriske patienter fra 
Grønland. Derfor vil sammenlægningen ikke påvirke de grønlandske retspsykiatriske patienter for nuværende. 
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Såfremt der i fremtiden vil blive indgået en samarbejdsaftale mellem Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Region Hovedstaden om retspsyki-
atriske patienter, er det sundhedsledelsens opfattelse, at det vil være en fordel, at alt er samlet et sted.

Region Syddanmark, Psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark bakker op om forslaget om at flytte de to intensive afsnit fra Psykiatrisk Center Glostrup til det nye byggeri 
på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. De fysiske rammer på Psykiatrisk Center Glostrup er forældede og umiddelbart uden reel mulighed 
for forbedring. Til gengæld vil de nye fysiske rammer på Psykiatrisk Center Sct. Hans indeholde den rette kombination af alle de elementer, 
som retspsykiatriske patienter har behov for. Psykiatrien i Region Syddanmark ser frem til det fortsatte samarbejde - også om opgaven i for-
hold til de retspsykiatriske borgere.

Stad & Egn – Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør

Stad & Egn anbefaler, at relevante teorier og synsvinkler indenfor bl.a. udviklingsstrategier, partnerskaber og økonomi bliver inddraget i forbin-
delse med arbejdet. 

Bemærkninger fra diverse organisationer
Dansk Sygeplejeråd (DSR), Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden anerkender overordnet, at der med nybyggeriet på PC Sct. Hans bliver skabt bedre rammer for be-
handling af retspsykiatriske patienter. Det er godt for både patienter og medarbejdere.
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Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden påpeger, at der i forbindelse med en flytning af de intensive retspsykiatriske sengepladser er risiko 
for, at der kan opstå mangel på blandt andet sygeplejersker med retspsykiatriske kompetencer, hvilket vil påvirke både patienter og medarbej-
dere.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden fremhæver i forlængelse heraf derfor, at det i forbindelse med større forandringer er afgørende, at 
medarbejdere og ledere oplever at være medinddragede og velinformerede. Hvis der træffes en politisk beslutning om at flytte de nuværende 
20 intensive retspsykiatriske sengepladser fra PC Glostrup til PC Sct. Hans, er det derfor vigtigt for Dansk Sygeplejeråd, at flytningen sker i 
overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper for organisationsændringer, herunder at MED organisationen involveres, så 
både medarbejdere og ledere føler sig med-inddragede og velinformerede i forhold til at udmønte beslutningen.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden gør opmærksom på, at færre intensive retspsykiatriske senge efter deres vurdering medfører et pres 
på de øvrige senge i psykiatrien, hvilket kan have negative konsekvenser for de øvrige patienter, som har behov for intensive og åbne senge i 
almenpsykiatrien.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden anbefaler endelig klarhed om fremtiden for samarbejdsaftalen med Herstedvester Fængsel, hvis for-
slaget om at flytte den intensive retspsykiatri fra PC Glostrup til PC Sct. Hans vedtages.

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening finder det positivt, at visionen med overflytningen tydeligvis er bedre rammer for behandling og recovery for pa-
tienter i en meget udsat sundhedsmæssig og social situation.

Dansk Socialrådgiverforening fremhæver, at sammenlægningen bør være en anledning til at styrke de tværfaglige indsatser i retspsykiatrien, 
konkret med tilførsel af mere personale, herunder socialrådgivere. Det tværfaglige samarbejde kommer ifølge Dansk Socialrådgiverforening 
blandt andet til sin ret omkring udskrivning og sektorovergange. I disse faser kan den rette koordinering mellem sundhedspersonale og
socialrådgivere sikre patienterne en stabil situation og et overblik over deres nærmeste fremtid og økonomi. Dansk Socialrådgiverforening an-
fører, at dette er helt afgørende for en vellykket udskrivning til f.eks. botilbud og andre kommunale indsatser, lige så vel som en god koordine-
ring med al sandsynlighed forebygger recidiv.
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For Dansk Socialrådgiverforening er det også vigtigt at sikre specialiserede indsatser over for forskellige målgrupper af patienter. Som eksem-
pel fremhæver foreningen, at der er forskel på, hvordan man fagligt bedst håndterer de subakutte patienter med kortere indlæggelsesforløb i 
forhold til patienter med lange anbringelser.

Dansk Socialrådgiverforening påpeger, at sammenlægningen ikke må betyde, at alle patienters behov skæres over en kam – det bedste
fra de nuværende specialiserede indsatser skal tænkes ind i den nye struktur. Dette bør ifølge Dansk Socialrådgiverforening blandt andet in-
debære, at overflyttede medarbejdere fra PC Glostrup bibeholder ansvaret for deres nuværende patientkategori.

Ergoterapeutforeningen, Region Øst

Ergoterapeutforeningen støtter Region Hovedstadens visioner for fremtidens retspsykiatriske behandling og hilser mulighederne for en aktiv 
og meningsfuld hverdag under indlæggelsen velkommen, sådan som de nye faciliteter på PC Sct. Hans åbner op for. Den fremlagte plan 
fremstår velargumenteret og afbalanceret, set ud fra både et fagligt- og patientperspektiv. 

For at visionerne kan blive til virkelighed og til gavn for patienterne, fremhæver Ergoterapeutforeningen, at det er afgørende, at behandlingen 
foregår i et stærkt tværfagligt miljø med respekt for de kompetencer, de forskellige faggrupper bidrager med. I forhold til at flytte de 20 retspsy-
kiatriske senge fra PC Glostrup til PC Sct. Hans gør Ergoterapeutforeningen opmærksom på, at organisationsændringer med sammenlægning 
af afdelinger og personalegrupper er en følsom proces, hvor der er mange forskelligt rettede interesser og perspektiver.

Ergoterapeutforeningen fremhæver, at et bredt sammensat fusion-MED og andre arbejdsgrupper er en vigtig forudsætning for en god integra-
tion af de nuværende medarbejdere fra hhv. Sct. Hans og PC Glostrup, så alle medarbejdergrupper får deres perspektiver italesat. Dette vil bi-
drage til at give processen legitimitet og opbakning fra medarbejderne.  Medarbejdernes opbakning kan desuden bidrage til, at en stor del af 
personalet fra PC Glostrup vælger at flytte med til PC Sct. Hans, hvormed deres faglige kompetencer kan blive fastholdt i Region Hovedsta-
dens Psykiatri.

For medarbejderne på de andre afsnit i PC Glostrup er det for Ergoterapeutforeningen vigtigt, at der er en ledelsesmæssig anerkendelse af de 
udfordringer, en udflytning efterlader medarbejderne med på PC Glostrup. Et særligt opmærksomhedspunkt er, at de tilbageværende medar-
bejdere på PC Glostrup skal have et tilstrækkeligt volumen, så vagtdækningen i ydertidspunkterne underbygger et trygt og sikkert arbejds-
miljø. Opretholdelsen af et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne er med til at forebygge brug af tvang overfor patienterne.
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FOA i Region Hovedstaden 

FOA i Region Hovedstaden anerkender og ser frem til, at der med nybyggeriet i PC Sct. Hans bliver skabt optimale rammer for flere retspsyki-
atriske patienter. 

Ifølge FOA i Region Hovedstaden vil der være behov for specialiserede retspsykiatriske senge til samtlige patienter med en retslig foranstalt-
ning, hvoraf en del i dag er indlagt på almene psykiatriske afsnit. Flere af FOA’s medlemmer fortæller om, at der ved pres på sengekapacite-
ten bliver udskrevet almene psykiatriske patienter, hvorimod de retslige patienter ikke kan udskrives fra de almene afsnit. 

FOA i Region Hovedstaden anbefaler derfor, at Regionsrådet fastholder den oprindelige beslutning i Hospitalsplan 2025 om, at der fortsat skal 
være specialiserede intensive Retspsykiatriske senge på både PC Glostrup og PC Sct. Hans.

Bemærkninger fra patientforeninger, patienter og pårørende
Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden 

Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden tilslutter sig forslaget og påpeger en lang række forhold, der vil gavne patienter og 
medarbejdere. Foreningen fremhæver særligt, at foreningen er tilfreds med, at Region Hovedstadens Psykiatri med forslaget bevarer samtlige 
76 pladser til behandling af patienter med dobbeltdiagnoser.
SIND Hovedstadens Regionskreds

SIND Hovedstadens Regionskreds tilslutter sig forslaget og påpeger en lang række forhold, der vil gavne patienter og medarbejdere. Forenin-
gen fremhæver særligt, at foreningen er tilfreds med, at Region Hovedstadens Psykiatri med forslaget bevarer samtlige 76 pladser til behand-
ling af patienter med dobbeltdiagnoser.
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