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Tilsynsbesøg på Egely den 9. og 10. maj 2017

17-01-2018

Den 9. og 10. maj 2017 besøgte ombudsmanden Egely. Besøget omfattede
Egelys 3 sikrede afdelinger, den særligt sikrede afdeling og den interne skole.
Tilsynsbesøget var varslet.

Dok.nr. 17/01138-55/YM
Bedes oplyst ved henvendelse

Besøgsholdet bestod af souschef Nina M. Ringsted, børnesagkyndig Irene
Rønn Lind og fuldmægtig Yasaman Mesri, alle fra Ombudsmandens Børnekontor, og læge Birgitte Zwicky-Hauschild fra DIGNITY – Dansk Institut Mod
Tortur.
Vurdering og det videre arbejde
Jeg har i forbindelse med besøget fået oplysninger, som jeg har noteret til
brug for det videre arbejde både med besøg og med henblik på andre initiativer, der kan medvirke til at sikre, at brugere af institutioner bliver behandlet
værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
Under tilsynsbesøget og i telefonsamtale den 11. januar 2018 mellem Charlotte Damberg og en af mine medarbejdere anbefalede besøgsholdet:
-

at Egely i samarbejde med Region Syddanmark overvejer, om adgangen til oplysninger i Nexus er i overensstemmelse med persondataloven,

-

at Egely fortsætter arbejdet med at forebygge og nedbringe antallet af
magtanvendelser,

-

at Egely sikrer, at en fysisk magtanvendelse alene efterfølges af isolation og/eller sektionering, såfremt der efter en konkret vurdering er
lovligt grundlag herfor,

-

at Egely snarest muligt bringer ikke-tilladte magtanvendelser og isolation på eget værelse til ophør,

-

at Egely strammer op på dokumentationen i indberetningerne om
magtanvendelse mv., herunder på dokumentationen af et indgrebs
type, nødvendighed og varighed,

-

at Egely bestræber sig på at overholde frister for registrering og indberetning til de relevante myndigheder,

-

at Egely er opmærksom på reglerne om voksenansvar. Det omfatter
f.eks. reglerne om de unges klageadgang. Personalet skal derfor være opmærksom på at identificere eventuelle klager over magtanvendelse. Det omfatter også reglerne om at indberette hændelser, hvis
der er begrundet mistanke om, at der er foretaget en handling, der er
undergivet påtale,

-

at Egely sikrer, at de unge under anbringelse i isolationsrum har adgang til toiletbesøg efter behov og efter en konkret vurdering af, om
det er forsvarligt af hensyn til den unge selv eller andre at lade den
unge komme ud af isolationsrummet,

-

at Egely indretter isolationsrummene på en måde, så risikoen for
selvskadende adfærd minimeres mest muligt,

-

at Egely ved revision af husordenen overvejer at udforme den i et
sprog, som er målrettet de unge,

-

at Egely i samarbejde med Region Syddanmark reviderer indholdet af
pjecen med overskriften ”Vejledning om magtanvendelse”, således at
indholdet stemmer fuldt ud overens med reglerne i lov om voksenansvar og

-

at Egely sikrer, at udlevering af p.n.-medicin alene sker efter lægens
forudgående anvisninger.

Jeg beder Egely om at orientere mig om resultatet af sine overvejelser om,
hvorvidt der er hjemmel til Egelys praksis om at sikre, at der f.eks. enten er
forældre eller en kontaktperson tilstede, når de unge får besøg af venner og
bekendte.
Jeg har ikke fået oplysninger, der giver mig grundlag for at foretage mig mere
i forhold til Egely og de ansvarlige myndigheder.
Derfor afslutter jeg med dette brev min behandling af sagen om tilsynsbesøg
på Egely den 9. og 10. maj 2017.
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For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at oplysninger fra tilsynsbesøget vil indgå i den temarapport om unge på sikrede institutioner, arresthuse og
fængsler, som jeg udarbejder vedrørende tilsynsåret 2017.
Jeg lægger desuden en nyhed på min hjemmeside om sagen.
Jeg beder Egely om at gøre de anbragte unge bekendt med indholdet af dette
brev.
Hvad omfattede tilsynsbesøget?
Formålet med ombudsmandens besøg er at bidrage til at sikre, at personer,
der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt
og i overensstemmelse med deres rettigheder.
Ombudsmanden har som tema for sine tilsynsbesøg på børneområdet i 2017
valgt unge på sikrede institutioner, arresthuse og fængsler. Hovedparten af
årets tilsynsbesøg foregår derfor i institutioner, hvor temaet er relevant.
Som led i temaet fokuserede besøgsholdet især på
• isolation og fysisk magtanvendelse
• undervisning
• de unges relationer (rettigheder, ungesammensætningen og medinddragelse og personlig udvikling)
Desuden fokuserede besøgsholdet på relationerne mellem de ansatte og de
unge og de unge indbyrdes, sundhedsmæssige forhold, magtanvendelse i
øvrigt og andre indgreb og begrænsninger.
Der blev således ikke set på eller foretaget en vurdering af samtlige forhold.
Til belysning af temaet og de øvrige fokusområder sendte Egely før tilsynsbesøget ombudsmanden en række oplysninger, herunder statistiske oplysninger
og oplysninger om tilrettelæggelse af forhold af betydning for de unge.
I forbindelse med tilsynsbesøget talte besøgsholdet med 11 unge, 1 forælder,
Egelys ledelse og 12 ansatte. Desuden foretog besøgsholdet en rundgang i
dele af institutionen. Under og efter besøget gav institutionen mig flere oplysninger til brug for min vurdering af forholdene.
Tilsynsbesøgets grundlag
Folketingets Ombudsmand besøger regelmæssigt steder, hvor mennesker er
eller kan blive berøvet deres frihed.
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Tilsynsbesøget fandt sted dels som led i Folketingets Ombudsmands almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven (jf. lovbekendtgørelse
nr. 349 af 22. marts 2013), dels i henhold til den valgfri protokol til FNkonventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (jf. bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009). Ombudsmandens arbejde i henhold til protokollen udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.
Ombudsmandens Børnekontor skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention og skal påse, at
rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning mv., overholdes. Børnekontoret
har derfor bl.a. til opgave at foretage tilsynsbesøg på både offentlige institutioner, hvor børn opholder sig, og på private institutioner, som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.
Jeg lægger en kopi af dette brev på min hjemmeside.
Med venlig hilsen
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Kopi til:
Region Syddanmark
Socialtilsyn Syd
Middelfart Kommune
DIGNITY
Institut for Menneskerettigheder
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