
Center for Sundhed

Sekretariat og Sundhedsjura

 

Telefon 38666000  
Mail csu@regionh.dk  

Journal-nr.: 22039135 

Dato: 3. august 2022  
Kommissorium: 
Task Force for faglig afdækning af 
forløb i Region Hovedstadens Psy-
kiatri forud for hændelsen i Field’s 
den 3. juli 2022
Baggrund

Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden har på baggrund af hændelsen 
den 3. juli 2022 i Field’s, hvor tre personer er døde og flere er såret, aftalt, at 
regionen skal iværksætte en faglig afdækning af forløbet i Region Hovedsta-
dens Psykiatri forud for hændelsen. Arbejdet med afdækningen forankres i en 
Task Force bestående af ledelsesrepræsentanter, faglige eksperter, eksterne 
parter samt relevante myndigheder.

Formål

Formålet med afdækningen er at undersøge de konkrete omstændigheder i 
forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri i perioden forud for hændelsen den 
3. juli 2022. Afdækningen skal have det primære fokus på den formodede ger-
ningsmands forløb i Region Hovedstadens Psykiatri og vil blandt andet om-
fatte:

1. Dybdegående faglig afdækning af forløbet i Region Hovedstadens psy-
kiatri med henblik på vurdering af det samlede patient- og behandlings-
forløb samt fokus på at drage maksimal læring af forløbet. Region Ho-
vedstadens Psykiatri har parallelt med den faglige afdækning iværksat 
en sikkerhedsanalyse af forløbet. 

2. I relevant omfang inddragelse af Region Hovedstadens Psykiatris 
kendskab til patientens kontakt til og forløb hos andre myndigheder og 
tilstødende dele af sundhedsvæsenet m.v. 

3. Afdækning af utilsigtede hændelser, klager og lignende i den del af Re-
gion Hovedstadens Psykiatri, som den formodede gerningsmand har 
haft kontakt til. 
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4. Uddragning af generel læring af punkterne 1-3, herunder formulering af 
eventuelle anbefalinger fra Task Forcen. 

Pkt. 1 og 2 i afdækningen må forventes at indeholde personhenførbare oplys-
ninger. Oplysningerne vil være personhenførbare uanset om de anonymiseres 
grundet sagens karakter. Denne del vil derfor blive behandlet fortroligt og kan 
ikke offentliggøres. 

Pkt. 3 og 4 i afdækningen skal afklare, om noget kunne have været håndteret 
anderledes og bør føre til ændringer i gældende praksis. Denne del vil have 
fokus på generelle arbejdsgange og instrukser/retningslinjer i Region Hoved-
stadens Psykiatri og vil kunne offentliggøres. 

Tidshorisont

I primo juli vil konkretisering af afdækningens indhold påbegyndes, herunder 
udpegning af Task Forcens medlemmer.

Det forventes, at den endelige afrapportering vil foreligge i september 2022

Task Forcens sammensætning

Region Hovedstaden har opfordret følgende til at deltage i den faglige afdæk-
ning af forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri forud for hændelsen i Field’s 
den 3. juli 2022:

 Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Nordjylland, Tina Gram Lar-
sen (formand)

 Lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hage-
man

 Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor & overlæge Merete 
Nordentoft

 Lægefaglig vicedirektør i psykiatrien, Region Sjælland, Søren Bredkjær
 Direktør i Center for Sundhed, Charlotte Hosbond

Roller og ansvar

Task Forcens opgave er at godkende modellen for den faglige afdækning. 
Task Forcen skal derudover følge arbejdet med den faglige afdækning lø-
bende og godkende den endelige afrapportering, herunder fremsætte eventu-
elle anbefalinger til forbedringstiltag. 

Task Forcen vil være underlagt tavshedspligt og medlemmer af taskforcen, 
som ikke allerede er ansat i Region Hovedstaden, vil få en konsulentansæt-
telse i regionen. Antallet af personer, der vil få adgang til person- og følsomme 
helbredsoplysninger, begrænses mest muligt.
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Task Forcen refererer og afrapporterer til koncerndirektionen i Region Hoved-
staden. Task Forcen vil fagligt og sekretariatsmæssigt blive betjent af en ar-
bejdsgruppe med deltagelse fra Region Hovedstadens Psykiatri og Center for 
Sundhed i Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen vil blive ledet af Charlotte 
Hosbond, direktør i Center for Sundhed.

Mødekadence

Der afholdes møder i perioden august til september 2022. De konkrete møde-
datoer aftales med Task Forcen. Formanden beslutter mødets form og varig-
hed. 
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