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Vedrørende høring om samling af retspsykiatri på Ny Psykiatri Skt. Hans
Ved e-mail af 25. august 2020 blev Rigspolitiet orienteret af Københavns Politi om en høring fra Region Hovedstaden (Region H), som regionen havde fremsendt direkte til politikredsen. Københavns Politi havde i den forbindelse udarbejdet et høringssvar til besvarelse af høringen, som blev sendt til Rigspolitiet sammen med materiale fra høringen. Høringssvaret er ikke afsendt til regionen. Region H oplyste på Rigspolitiets forespørgsel, at
regionen havde hørt en række statslige aktører, men at regionen ikke havde modtaget
høringssvar.
Københavns Politi har i den forbindelse angivet følgende bemærkninger:
Københavns Politi kan indledningsvis oplyse, at det hidtil har været nødvendigt for
Københavns Politi at kunne placere surrogatanbragte bandemedlemmer fra forskellige grupperinger på forskellige retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden,
således at bandemedlemmerne er adskilt fra hinanden.
Københavns Politi skal derfor gøre opmærksom på, at en samling af sengepladserne
på Ny Retspsykiatri i Roskilde vil medføre et behov for at have sengepladser til rådighed på en anden lokation i Region Hovedstaden.
Københavns Politi kan supplerende oplyse, at der er sket en stigning i antallet af
surrogatanbringelser, som følge af psykisk sygdom, selvmordstruet adfærd eller simulering af samme i forbindelse med varetægtsfængsling af bandemedlemmer,
hvorfor der muligvis er behov for en øget kapacitet.
Det kan oplyses, at det er væsentligt, at der ligeledes i relation til bygningssammensætningen tages højde for den særlige kategori af surrogatanbragte, der samtidig er
bandemedlemmer, såkaldt “stærke fanger” eller flugttruede. Foranstaltningerne omkring denne type surrogatanbragte bør sikkerhedsmæssigt være på niveau med de
lukkede fængsler, således at det ikke er muligt at flygte eller dominere øvrige anbragte, ligesom der bør tages højde for risikoen for, at denne type surrogatanbragte
kan udvise en truende adfærd og udøve vold mod personale.
Københavns Politi henstiller på den baggrund til, at det sikres, at der er kapacitet til
højrisikofanger, herunder bandemedlemmer, som kan være truet af rivaliserende
bandemedlemmer, flugttruede med risiko for hjælp udefra eller farlige for personale
og andre anbragte i forbindelse med en sammenlægning.

Københavns Politi bemærker endvidere, at der ligeledes bør være fokus på, hvorvidt
Ny Retspsykiatri har kapacitet til at opretholde isolation af surrogatanbragte og er i
stand til at medvirke til en effektiv besøgs- og brevkontrol, således at den pågældende er forhindret i at opnå kontakt til andre anbragte uden samme begrænsninger.

Den 28. august 2020 fremsendte Justitsministeriet en høring til Rigspolitiet hvor det fremgår, at ministeriet ønsker at fremsende et samlet høringssvar til Region H. Med høringen
fulgte ikke materiale til høringen fra Region H.
Rigspolitiet fremsendte det materiale, som Rigspolitiet havde til rådighed, i høring hos følgende politikredse: Nordsjællands Politi, Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi. Politikredsene har på baggrund af det materiale afgivet høringssvar, som
ikke angav yderligere bemærkninger, end det høringssvar, som Københavns Politi tidligere
havde udarbejdet.
I forbindelse med Rigspolitiets behandling af høringen blev Rigspolitiet opmærksom på, at
der manglede et bilag 2 i høringsmaterialet. Bilaget ”Kapacitet og forløb for retspsykiatri
ved ibrugtagning af Ny Retspsykiatri Sct. Hans” blev fremsendt til Rigspolitiet fra Region H
den 2. september 2020. Rigspolitiet bemærkede i den forbindelse, at det konkret på s. 18
fremgår, at det forudsættes ”at afsnittet for surrogatanbragte bliver liggende på PC Glostrup”.
På den baggrund foretog Rigspolitiet en fornyet høring af Københavns Politi og fremsendte
bilaget. Københavns Politi har i forlængelse af høringen oplyst, at det oprindelige høringssvar fastholdes.
Forslaget fra Region H
Af høringsmaterialet (høringsbrevet s. 2) fremgår det, at Region Hovedstaden ønsker at
samle den intensive retspsykiatri på Ny Retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde, hvilket skal ske
ved at flytte sengepladser fra Psykiatrisk Center Glostrup til Sct. Hans. Det fremgår videre
at sengepladserne på Sct. Hans fremadrette vil opfylde regionens kapacitetsmæssige behov.
For så vidt angår de surrogatanbragte varetægtsarrestanter fremgår det af høringens bilag
2, s. 14 f, at disse er indlagt i almenpsykiatrien, men at denne patientgruppe ikke ønskes
blandet med øvrige psykiatriske patienter i almenpsykiatrien, hvorfor der fra 2018 er sket
en samling af disse patienter på et særligt afsnit med 11 pladser på Psykiatrisk Center
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Glostrup (Brøndby-Matriklen). Det fremgår, at dette særlige afsnit ikke er en del af den
specialiserede retspsykiatriske specialfunktion.
Det er videre fremhævet, at dette særlige afsnit (802) ligger inden for regionsgrænserne
således, at afstanden for politiet i forbindelse med transport til fængsel/domstol begrænses.
På s. 18 i bilag 2 fremgår det, at arbejdsgruppens indstilling forudsætter, at afsnittet for
surrogatanbragte bliver liggende på Psykiatrisk Center Glostrup (Brøndby-Matriklen).
Regionen har ved mail af 2. september 2020 (se vedlagte e-mail) bekræftet, at de 11 særlige pladser til surrogatanbragte bliver hvor de er i dag på Brøndby-matriklen (afsnit 802).
Regionen har supplerende oplyst, at
”De surrogatanbragte patienter, som ikke kan være på 802 – enten fordi der ikke er
plads, eller fordi de er særligt komplicerede (bl.a. spektakulær kriminalitet, udtalt aggressiv adfærd, banderelation mm) – er i dag indlagt på de to intensive retspsykiatriske afsnit på PC Glostrup (afsnit 180 og 181). Hvis regionsrådet godkender at flytte
de 20 intensive retspsykiatriske sengepladser på PC Glostrup til Ny Retspsykiatri
Sct. Hans, vil behandlingen af de surrogatanbragte patienter, som i dag er indlagt
på PC Glostrup, kunne fortsætte på Ny Retspsykiatri Sct. Hans.”

Region H har den 4. september 2020 på forespørgsel oplyst, at der med forslaget ikke
bliver færre antal pladser til surrogatanbragte, samt at beslutningen de facto allerede er
truffet, idet der i regionen er er indgået budgetaftale for 2021. Se vedlagte e-mail.
Rigspolitiets bemærkninger
Som det fremgår af Københavns Politis høringssvar, som både Midt- og Vestsjællands
Politi og Nordsjællands Politi har henholdt sig til, har politiet særligt fokus på at kunne placere surrogatanbragte bandemedlemmer fra forskelige grupperinger på forskellige retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. Københavns Politi har endvidere særligt gjort
opmærksom på, at der er sket en stigning i antallet af surrogatanbringelser, som følge af
psykisk sygdom, selvmordstruet adfærd eller simulering af samme i forbindelse med varetægtsfængsling af bandemedlemmer, hvorfor der muligvis er behov for en øget kapacitet.
Rigspolitiet skal i den i øvrigt bemærke, at udfordringen omkring placering af surrogatanbragte varetægtsfængslede bandemedlemmer er adresseret i Rigspolitiets redegørelse om
undvigelsen fra Psykiatrisygehus Slagelse den 19. november 2019 (se vedlagte). I pkt. 3.2
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fremgår det, at netop Region H flere gange i det konkret handlingsforløb af sikkerhedsmæssige grunde afviste at kunne modtage den omhandlede person.
Det fremgår ikke klart, på hvor mange matrikler Region H i fremtiden vil kunne placere de
nævnte surrogatanbragte bandemedlemmer, herunder om Regionen har gjort sig overvejelser om vigtigheden af at kunne adskille disse personer, når der sker sammenlægning af
de to intensive afsnit i Glostrup (180 og 181) i de nye rammer på Ny Psykiatri Sct. Hans.
Det er Rigspolitiets forståelse, at der fremover kun vil være ét sted inden for Region H’s
regionsgrænser, hvor der vil kunne placeres surrogatanbragte personer (på Brøndbymatriklen), idet Sct. Hans ligger i Roskilde og dermed uden for Region H’s fysiske grænser.
Rigspolitiet kan derfor henholde sig til Københavns Politis høringssvar.
Det er Rigspolitiets vurdering, at det konkret bør tilsikres, at der ikke med Region H’s forslag
sker en forringelse i forhold til politiets mulighed for at placere surrogatanbragte personer i
Region H, herunder de stærke eller flugttruede fanger, samt at de nye rammer for surrogatanbringelser på Sct. Hans understøtter behovet for særlig sikkerhed bl.a. med henblik
på at adskille bandemedlemmer, undgå fangeflugt herunder i forn af befrielsesaktioner,
tilsikre effektiv besøgs- og brevkontrol, samt at der kan ske den nødvendige adskillelse til
personer uden besøgs- og brevkontrol, som ønskes anbragt i psykiatrien i surrogat.
I forlængelse af ovennævnte fangeflugtssag pågår der i regi af Rigspolitiet, på anmodning
af Justitsministeriet, aktuelt udarbejdelse af en handlingsplan til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter. Rigspolitiet samarbejder ved udarbejdelsen med Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten, Danske Regioner og Psykiatrien Region Sjælland. Det bemærkes, at
høringsmaterialets bilag 2 bygger på anbefalinger fra en arbejdsgruppe internt i Region H
(se bilag 2 s. 3). Det fremgår ikke af materialet, at andre myndigheder har været inddraget
i arbejdsgruppen, hvorfor arbejdet med handlingsplanen ikke umiddelbart er indgået i arbejdsgruppens konklusioner og indstillinger.

Med venlig hilsen
Trine Cseh-Lessel
Specialkonsulent
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