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Region Midtjylland har sammen med Region Syddanmark og Region
Nordjylland udarbejdet rapporten: Fælles vestdansk højt specialiseret
retspsykiatrisk funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. (vedlagt)
Rapporten anbefaler, at der indrettes specialiserede sengepladser til
ungdomsretpsykiatriske patienter i det ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk center, Risskov. Antallet af ungdomsretspsykiatriske patienter svinger en del i løbet af året. Det anbefales derfor, at sengepladserne indrettes fleksibelt, således at de
kan bruges både af ungdomsretspsykiatriske patienter og ungdomspsykiatriske patienter.
Ungdomsretspsykiatriske patienter
Rapporten har opgjort patienter indenfor målgruppen
15 – 17 årige patienter med retslig foranstaltning i 2008*
Region
Antal patienter
Antal sengedage
(12 måneder
(12 måneder)
Region Syddanmark 3
36
Region Midtjylland
3
136
Region Nordjylland
1
1
I alt
7
173
*Tallene omfatter ikke de unge, som er blevet indlagt i en børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling under ophold i en sikret eller særlig institution. Denne gruppe omfatter 4 unge i samlet 39 dage.
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15 – 17 årige patienter med retslig foranstaltning i 2009*)***)
Region
Antal patienter
Antal sengedage
(6 måneder)
(6 måneder)
Region Syddanmark
3
54
Region Midtjyl5
183
land**)
Region Nordjylland
0
0
I alt
5
237
*Tallene omfatter ikke de unge, som er blevet indlagt i en børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling under ophold i en sikret eller særlig institution. Denne gruppe omfatter 2 unge i samlet 28 dage.
**) Herudover har 3 unge været indlagt i retspsykiatrisk afdeling i
Risskov
***) Der tages forbehold for at der kan komme regulering af tallene,
da data er trukket inden den endelige regulering vedrørende 2009 er
opgjort
Rapporten konkluderer på baggrund af disse tal, at der ikke er behov
for etablering af yderligere senge. Rapporten tager ikke højde for evt.
konsekvenser af at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år eller
af at der indført sceening for psykiske sygdomme hos alle anbragte i
de sikrede institutioner.
På baggrund af rapportens opgørelser og anbefalinger om fleksibilitet
ønsker Region Midtjylland at ombygge det ungdomspsykiatriske afsnit
i Risskov, således at det kan rumme 4 – 5 ungdomsretspsykiatriske
patienter.
Af rapporten fremgår, at ombygningen kan gennemføres for 8 mio.
kr. Set i lyset af de absenteringer, der har været fra det ungdomspsykiatriske afsnit, er projektet efterfølgende blevet udvidet til etablering af to-lags sikring i forhold til hele det ungdomspsykiatriske afsnit. Det er endvidere vurderingen, at der er behov for at skabe bedre aktivitetsmuligheder for patienterne end oprindeligt forudsat. Disse
aktivitetsmuligheder kan etableres i de eksisterende bygninger.
Økonomi
Budgettet for ombygningen er 10 mio. kr., hvoraf region Midtjyllands
egenfinansiering udgør 1,667 mio. kr., og det statslige tilskud udgør
8,333 mio. kr.
Udgiften pr. sengeplads bliver 2 mio. kr.
Sengekapacitet
Sengene etableres ved konvertering af ungdomspsykiatriske senge til
ungdomsretspsykiatriske senge. Det samlede antal sengepladser er
uændret efter konverteringen.
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Projektets indhold
Der vedlægges tegninger der viser afsnittets indretning før og efter
ombygningen. Alle glaspartier skal udskiftes med brudsikret glas og
vinduerne skal honorere brandvæsenets krav om oplukkelighed. Der
skal etableres sikring så patienterne ikke kan flygte over taget.
I det omfang, det er muligt i de eksisterende bygninger, vælges energibesparende og miljøvenlige løsninger. Det gælder også i forhold til
optimering af ventilation og strømforbrug generelt.
Tidsplan
Der er et stort behov for hurtigst muligt at komme i gang med etableringen af yderligere sikring af afsnittet. Derudover har brandvæsen
i en længere periode presset på for at få forbedret brandsikkerheden
og for at sikre, at patienterne i tilfælde af brand har mulighed for at
forlade bygningerne. Der er derfor et ønske om at komme i gang med
byggeriet hurtigst muligt. Samtidig vil der fortsat være patienter i afsnittet under ombygningen. Ombygningen forventes påbegyndt oktober 2010 og afsluttet august 2011.
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