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Folketingets Ombudsmands tilsynsbesøg den 23. maj 2013

08-07-2013

Den 23. maj 2013 besøgte to af mine medarbejdere, konsulent Erik Dorph
Sørensen og fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen, Bakkebo og Tårnly på
Sødisbakke.

Dok.nr. 13/01601-21/SH
Bedes oplyst ved henvendelse

Tilsynsbesøget skete som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed og som led i ombudsmandens arbejde med at forebygge, at personer, der
er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for tortur, umenneskelig eller
nedværdigende behandling.

Hvad omfattede besøget?
Besøget havde følgende dagsorden:
1. Indledende samtale
2. Rundgang på Bakkebo og Tårnly
3. Samtaler med medarbejdere, beboere og pårørende
4. Afsluttende samtale
Ombudsmanden har i 2013 udvalgt misbrugsbehandling og forebyggelse af
vold og trusler mellem brugerne indbyrdes som temaer for sine tilsynsbesøg.
Ved besøget var der ud over disse to temaer særlig fokus på magtanvendelse
og andre indgreb eller begrænsninger i beboernes rettigheder, beboernes relationer, særligt relationerne mellem de ansatte og beboerne og beboernes
indbyrdes relationer, sundhedsmæssige forhold, beskæftigelse og fritid for
beboerne samt mulige sektorovergangsproblemer.
Disse forhold blev belyst ved:
-

Indledende og afsluttende samtaler med ledelse og repræsentanter
fra Region Nordjylland
Samtaler med 3 af beboerne (2 på Bakkebo og 1 på Tårnly)
Observationer ved rundgang på institutionen

+ bilag

-

Samtaler med 2 af medarbejderne (1 fra Bakkebo og 1 fra Tårnly)
Samtaler med 2 pårørende (forældre) – den ene samtale telefonisk

Forholdene blev desuden søgt belyst ved bl.a. følgende materiale, som
Sødisbakke på forhånd havde sendt til mig eller udleverede under besøget:
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶

Beboerinformation for Bakkebo
Oversigter over Tårnly og Bakkebos beboere
Kopi af den seneste handleplan for en beboer på henholdsvis
Tårnly og Bakkebo
Intern instruks for magtanvendelse
Oversigt over antal magtanvendelser på Sødisbakke for de seneste tre år
Oversigter over antal tilfælde af vold og trusler om vold for de
sidste tre år (både mellem beboerne, mod beboerne og mod de
ansatte)
Handleplan mv. for behandling af sager om vold
Intern instruks for medicinhåndtering
Notat om administration af beboernes kontante midler i botilbud
under Specialsektoren i Region Nordjylland
Kopi af en klagesag
Oversigter over personalet på Tårnly og Bakkebo
Oplysninger om sygefravær
De seneste referater fra beboermøder på Tårnly og Bakkebo

Endvidere havde Sødisbakke på forhånd redegjort for:
-

Hvordan det forebygges, at beboerne på Tårnly og Bakkebo kommer i
umenneskelige eller nedværdigende situationer
Hvilke væsentlige, problematiske hændelser afdelingerne havde oplevet inden for det seneste år
Hvilke faglige (ikke økonomiske) hovedudfordringer institutionen har i
2013
Hvordan beboernes adgang til lægebetjening er tilrettelagt
Brugen af vikarer

Efterfølgende har Sødisbakke desuden efter aftale sendt bl.a.:
-

-

Opgørelser over magtanvendelser, specificeret på Bakkebo og Tårnly
i 2010, 2011 og 2012 samt kopi af indberetninger vedrørende de ikketilladte magtanvendelser
Underretning om opfølgning på den episode, som fandt sted på tilsynsdagen, hvor en bruger af Tårnlys dagtilbud gjorde skade på sig
selv og forrettede hærværk.
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Vurdering og det videre arbejde
Under besøget har jeg fået oplysninger, som jeg har noteret til brug for det
videre arbejde både med tilsynsbesøg og med henblik på andre initiativer til
forebyggelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende
behandling eller straf. Jeg har ikke fået oplysninger, der nu gør det nødvendigt
for mig at komme med bemærkninger til de ansvarlige myndigheder.
Min vurdering af forholdene er sket efter dels § 18 i ombudsmandsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, dels 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 for at forebygge tortur mv. i henhold til protokollen udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for
Menneskerettigheder. Ved besøgene har jeg fokus på de temaer og fokuspunkter, der er nævnt ovenfor, og på at forebygge, at personer, der er eller
kan blive berøvet deres frihed, udsættes for tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Jeg ser således ikke på samtlige forhold i institutionen.
Jeg beder Sødisbakke om at gøre beboerne på Tårnly og Bakkebo bekendt
med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

Kopi sendes til:
Region Nordjylland
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
Institut for Menneskerettigheder
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Bagside

Antal filer:
1

