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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 18. februar 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 414 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Özlem
Sara Cekic (SF).
Spørgsmål nr. 414:
’’Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at Sikringen i Nykøbing Falster har
’udrykningstøj’, dvs. bestemte dragter, hjelme og beskyttelsessko, som de ansatte tager på, når patienter går amok? Såfremt dette er korrekt, bedes ministeren redegøre for, hvorfor ’udrykningstøjet’ benyttes, om brugen af udrykningstøj registreres systematisk, hvor ofte, og i hvilke situationer, det benyttes,
samt om Region Sjælland er orienteret om denne praksis?”
Svar:
Jeg har til brug for min besvarelse indhentet følgende oplysninger fra Region
Sjælland:
”Folketingets § 71-tilsyn aflagde den 24. august 2012 uanmeldt tilsynsbesøg
på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland. Af tilsynets afsluttende rapport om
besøget fremgår det bl.a., at
”Afdelingen havde fået et bedre arbejdsmiljø bl.a. som resultat af efteruddannelse ved en ekstern konsulent, ligesom antallet af voldelige episoder med
skader til følge er mindsket. Da der er tæt personlig kontakt på afdelingen har
personalet mulighed for at iføre sig hjelm og sikkerhedsvest ved ekstremt voldelige patienter.”
Sikringsafdelingens patienter er svært psykisk syge og er for fleres vedkommende farlige for medpatienter og personale. Denne særlige type patienter
opholder sig bag aflukket dør på deres stuer og ved opretholdelse af eksempelvis basal hygiejne, skal der ofte tre-fire personer ind til patienten af sikkerhedsmæssige årsager. I perioder kan patienterne være meget aggressive og
udadreagerende, og der kan derfor være behov for ekstra beskyttelse, når
personalet skal ind til patienterne.
Det oplyses fra Retspsykiatrisk afdeling, at personalet på Sikringsafdelingen
siden 2008 i helt specielle situationer bruger hjelm, sikkerhedsvest og enkelte
gange handsker, når de skal ind til meget voldelige patienter. Der er således
ikke tale om, at personalet nødvendigvis ifører sig sikkerhedsudstyret, når der
opstår nødsituationer, men eksempelvis når der er tale om opretholdelse af
basal hygiejne.
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Side 2

Brugen af sikkerhedsudstyret sker efter konkret vurdering, hvori bl.a. indgår en
afvejning af hensyn til patienten, patientens tilstand og til personalet. Der arbejdes også i disse situationer efter mindste middels-princippet, og eventuel
anvendelse af udstyret er således situationstilpasset patientens adfærd, og
med henblik på at undgå at personalet kommer alvorligt til skade.
Aktuelt anvendes sikkerhedsudstyret efter behov i forhold til én konkret patient. Anvendelsen varierer meget, afhængig af patientens tilstand, således også fra uge til uge.
Når sikkerhedsudstyret har været anvendt i en konkret situation, sker der efterfølgende dokumentering i patientens journal.”
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