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NOTAT 

Til: Att. Hanne Susan  

Center for Sundhed 

Notat om gidseltagning på Psykiatrisk Center København den 13. januar 2018 

 

Natten til lørdag den 13. januar 2018 var der en meget voldsom episode på afsnit 100, 

Psykiatrisk Center København. En patient bevæbnet med våben holdt sammen med en 

ukendt person 2 sygeplejersker som gidsler i over 2 timer.  

 

Patienten, som var på orlov blev sammen med den medfølgende person, lukket ind på 

afsnittet kl.3 om natten - og derefter skete gidseltagningen uden forvarsel. Personalet 

blev med de medbragte våben truet voldsomt under hele forløbet og kunne ikke til-

kalde hjælp eller anvende alarm. De blev desuden sluttelig truet til at udlevere nøgler 

og telefonnumre - hvorefter de to personer forlod afsnittet. Personalet tilkaldte straks 

politi og anden hjælp for at hindre videre forløb. 

 

Region Hovedstaden Psykiatri (RHP) skal bemærke, at det var en ufattelig, sjældent 

voldsom episode, som blev håndteret yderst professionelt af de to sygeplejersker - på 

trods af den helt bizarre og skræmmende situation.  

  

Kort tid efter alarmeringen, hvor politiet hurtigt fik fat på de to gidseltagere - var læ-

ger til på stedet til at tale med personale og politi. Alle nattevagter i afsnittene var des-

uden involveret og meget behjælpelige med til at tale med personale og patienter.  

 

Afdelingsledelse og centerchef blev orienteret og inddraget i det videre forløb, blandt 

andet med information til RHP’s direktion og presseberedskab. 

 

Således mødte lørdag morgen udviklingschefen samt alle afdelingssygeplejersker ind 

på afsnittet og i fællesskab blev der taget hånd om alle de praktiske ting, der opstår i 

en sådan situation 

 

 

Hvad er der efterfølgende sket: 

• Der blev afholdt defusing 

• Der blev etableret akut Falch Health Care til de, som var direkte berørt 

• Der blev efterfølgende afholdt debriefing 
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• Afdelingssygeplejerskerne har dagligt været kontakt med de berørte 

• Presseafdelingen blev orienteret og har sammen med Centerchef Karin Garre 

tager de sig af evt. henvendelser fra pressen. 

• Der blev afholdt møde med arbejdsmiljøkoordinator og afdelingssygeplejer-

skerne for at afdække, om der er noget akut i vores procedurer, der skulle til-

rettes. 

• Der blev indkaldt til møde med AMIR grupperne i ugen efter hændelsen, hvor 

vi gennemgå sikkerhedsprocedurer 

• Der arbejdes på en bedre kameraovervågning 

• Der tages kontakt til ”porten”, da der er problemer med aflåsning af yderdø-

rene 

• Arbejdsmiljøkoordinator er i gang med at få indberettet arbejdsskaderne 

• Centerledelsen har sendt politianmeldes afsted mandag 

 

Det skal atter bemærkes, at det er en helt usædvanlig situation for Psykiatrisk Center 

København – og på baggrund af hændelsen vil centret gennemgå og vurdere alle pro-

cedurer igennem og vurdere, om der er noget der kan og skal gøre anderledes.  

 

Personalet er opfordret til at kontakte arbejdsmiljørepræsentant, afdelingssygeplejer-

sker eller en fra ledelsen med bemærkninger, forslag eller andet, som der skal arbejdes 

videre med. 

 

Afslutningsvist kan det oplyses, at der iværksættes en kerneårsagsanalyse snarest.  


