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Forholdene for psykisk syge på Vestre Hospitals afdeling VH2

09-04-2014

Den 16. maj 2013 foretog Folketingets Ombudsmand et tilsynsbesøg på Vestre Hospital (afdeling VH2). Besøget var et opfølgende besøg efter ombudsmandens tilsynsbesøg den 11. december 2012 på Vestre Hospital.

Dok.nr. 14/01465-1/MWA
Bedes oplyst ved henvendelse

Jeg bad forud for besøget i maj 2013 Vestre Hospital om at registrere, i hvor
høj grad de indsatte på Vestre Hospital, der led af alvorlige psykiske sygdomme, gjorde brug af fængslets tilbud om cellefællesskab, gårdtur, kondirum, undervisning og andre meningsfulde sociale kontakter (f.eks. samtale
med imam, præst, socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater, advokat, pårørende etc.)
Under selve besøget på Vestre Hospital den 16. maj 2013 talte jeg med en
række indsatte, der led af alvorlige psykiske sygdomme. Jeg modtog desuden
Vestre Hospitals registreringer af de indsattes aktiviteter.
Jeg har nu haft lejlighed til at gennemgå det materiale, som jeg modtog i forbindelse med tilsynsbesøget. Det fremgår af materialet, at flere indsatte på
VH2 lider af alvorlig psykisk sygdom, hvilket i sig selv gør dem til en særlig
sårbar gruppe. Derudover er flere af de indsatte af udenlandsk oprindelse, og
deres sprogfærdigheder i dansk og engelsk er særdeles begrænsede. Desuden fremgår det af materialet, at en stor del af de indsatte på Vestre Hospitals
afdeling VH2 opholder sig mindst 23 timer i døgnet i cellen.
Ledelsen oplyste under besøget, at Vestre Hospital ikke sjældent har problemer med at få overført indsatte med behov for behandling til de psykiatriske
afdelinger.
Under besøget fik mine medarbejdere indtryk af, at personalet gør en målrettet indsats for at motivere de indsatte til at deltage i de aktiviteter, der udbydes.

På baggrund af Vestre Hospitals registreringer må det dog konkluderes, at det
kun i begrænset omfang er lykkedes personalet at motivere denne sårbare
gruppe til at deltage i de udbudte aktiviteter.
Folketingets Ombudsmand har i forbindelse med gennemgangen af materialet
bedt DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur – om at foretage en lægefaglig
vurdering af, hvad den manglende deltagelse i aktiviteter kan medføre for den
omtalte gruppe af psykisk syge indsatte. Af DIGNITY’s svar til ombudsmanden fremgår det bl.a.:
”Sammenfattende må det vurderes, at man under de aktuelle vilkår ikke i
tilstrækkelig grad kan beskytte psykisk syge mod et til tider pinefuldt ophold med risiko for forværring af deres sygdomstilstand.”
Jeg beder med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk.1, og den valgfrie
protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller
nedværdigende behandling eller straf (bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober
2009) Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse. Jeg beder om, at
direktoratet først anmoder Københavns Fængsler om en udtalelse om sagen.
Københavns Fængsler bedes sende sin udtalelse til direktoratet, som derefter
udarbejder sin udtalelse og sender begge udtalelser til mig.
Direktoratets og Københavns Fængslers udtalelser bedes indeholde en vurdering af, om hospitalet har den nødvendige bemanding både med hensyn til
antal og uddannelse og de nødvendige fysiske faciliteter, der kan sikre denne
særligt sårbare gruppe af indsatte mod et til tider pinefuldt ophold med risiko
for forværring af deres sygdomstilstand.
Med venlig hilsen
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