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1. STATUS FOR BYGGEPROJEKTET
SAGSFREMSTILLING
Projektleder Mogens Hedegaard Andersen orienterer om fremdrift i byggeriet.
Udførelsen af byggeriet skrider planmæssigt frem. Råhusarbejderne er afsluttet, med undtagelse af
ankomsthuset, som først færdiggøres, når etablering af aktivitetshaven er afsluttet. Arbejder vedr. tag,
vinduer og facade er igangværende, og på Sengeenhed 1 er flere af installationsentrepriserne også startet.
Efter sommerferien 2019 er en række entrepriser opstartet, og det medførte for en periode øget travlhed
på byggeledelsen, herunder øgede krav til henholdsvis byggeledelsen og totalrådgivers tilstedeværelse på
byggepladsen. Der er fortsat travlhed på byggepladsen, men der er et godt og konstruktivt samarbejde
mellem alle parter, hvilket også afspejler sig i den positive fremdrift.
Projektorganisationen har særligt fokus på, at opsamle de nødvendige erfaringer fra etableringen af de
første sengeenheder - erfaringer som med stor fordel kan tages med videre til efterfølgende
sengeenheder, og som forventes at kunne optimere og effektivisere udførelsesarbejdet.
Jf. hovedtidsplanen er projektet i udførelse i hele 2020, og afleveres til driftsorganisationen i forhold til de
almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB aflevering) den 7.
januar 2021. Herefter idriftsættes bygningerne således, at træning af personale og endelig indflytning af
patienter og personale vil ske umiddelbart før sommeren 2021.
KONKLUSION
Projektleder Mogens Hedegaard Andersen fremviste seneste droneoptagelse af nybyggeriet fra oktober
2019. Videoen kan genfindes på følgende link https://youtu.be/m-AzyTAqqDM
Mogens Hedegaard Andersen gennemgik status for den enkelte sengeenhed samt for samarbejdet med
henholdsvis totalrådgiver, byggeledelse og fagentreprenørerne på byggepladsen. I status blev blandt
andet fremhævet den positive fremdrift i nybyggeriet og succes med byggeledelsens brug af
lokationsbaseret planlægning.
JOURNALNUMMER
19075782

BILAGSFORTEGNELSE
1. Overordnet Tidsplan rev. 22. august 2019
2. Luftfoto Ny Retspsykiatri Sct. Hans 12. oktober 2019
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2. FORTROLIG PUNKT UDTAGET
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3. STATUS FOR PLANLÆGNINGEN AF IBRUGTAGNINGEN AF NY
RETSPSYKIATRI SCT. HANS
SAGSFREMSTILLING
Centerchef for Psykiatrisk Center Sct. Hans Bo Andersen giver en status for planlægning og
gennemførelse af ibrugtagningen af de nye retspsykiatriske bygninger. Præsentationen (power points)
vedlægges referatet.
Det færdige byggeri afleveres til driftsorganisationen i januar 2021. Herefter igangsættes idriftsættelse og
mangelafhjælpning af bygningerne. Patienter og personale flytter forventeligt ind umiddelbart før
sommeren 2021.
Selve ibrugtagningsopgaven omfatter både praktisk planlægning, organisatoriske ændringer såvel som
selve den fysiske indflytning - herunder træning og uddannelse af personale og eventuelt simulering af
forløb, nye arbejdsgange samt generelt brugen af de nye fysiske rammer. For retspsykiatrien er det
sikkerhedsmæssige aspekt også væsentligt - f.eks. anvendelse af personalarmer og træning af alarmløb.
Undervejs er der fokus på at identificere eventuelle risici i forhold til ibrugtagningsprocessen samt
udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi vedrørende ibrugtagningen mhp. at sikre, at patienter,
personale og pårørende løbende holdes orienteret.
Rapportering vedrørende ibrugtagningsarbejdet fremsendes til administrationen, som forelægges for
regionsrådet to gange årligt i forbindelse med statussag for de større hospitalsbyggerier i december og
juni. Ligeledes afrapporteres status løbende til Hospitalsbyggestyregruppen.
KONKLUSION
Centerchef Bo Andersen præsenterede status for arbejdet med ibrugtagningen af det nye retspsykiatriske
hospital Sct. Hans. Præsentationen (slides) er vedlagt referatet.
I forlængelse af præsentationen fik følgegruppen besvaret følgende:
Hvilke ændringer vil nybyggeriet have for f.eks. pårørende? En mærkbar forskel vil være, at pårørende
i nybyggeriet ikke kan komme længere ind i hospitalet end til ankomsthuset. Det betyder at pårørendes
besøg hos patienter skal foregå i de dertil indrettede besøgsrum og besøgslejligheder. Pårørende vil altså
ikke længere kunne komme ind på patientens afsnit eller stue.
Hvorledes genanvendes inventar fra de eksisterende rammer? Der pågår et arbejde med at skabe
overblik over den mængde inventar som med fordel kan genanvendes i nybyggeriet. Der er allerede fokus
på at nyindkøb af inventar til de eksisterende rammer skal kunne indgå i de nye rammer i nybyggeriet.
Forventes brugen af tvang nedbragt i nye rammer? Konfliktnedtrapning er allerede i fokus i nuværende
rammer, men det forventes at de nye rammer vil medvirke til at reducere brugen af tvang yderligere.
Hvorledes understøtter de nuværende indkøbsaftaler indkøb af godkendte møbler til retspsykiatrien?
Det er korrekt at der stilles særlige krav til inventar til retspsykiatrien. Psykiatrisk Center Sct. Hans har et
tæt samarbejde med enheden Indkøb i Center for Økonomi,og der indkøbes så vidt muligt jf. de
eksisterende indkøbsaftaler. Administrationen understreger her vigtigheden af, at indkøbsprocessen
opstartes i god tid, da inventar ofte skal testes i de eksisterende afdelinger før regionen laver en større
ordre.
Hvor længe opholder en retspsykiatrisk patient sig i gennemsnit på Sct. Hans? Det gennemsnitlige
ophold er typisk på ca. fire år. En retspsykiatrisk patient er anbragt ved dom.
Det er visionen med det nye retspsykiatriske hospital, at de nye rammer vil medvirke til at forkorte den
gennemsnitlige anbringelsestid. I nybyggeriet er der nye og anderledes muligheder for at anvende små,
mellem og større gårdhaver, som bl.a. andet bruges til at træne udgang. Der er større mulighed for
træning af forskellige hverdagssituationer, som forventes at skabe positiv indvirkning på
behandlingsforløbene.
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Vil patienterne kunne tilberede egen mad? Den daglige forplejning produceres i centralkøkkenet på
Psykiatrisk Center Sct. Hans. I nybyggeriet etableres træningskøkkener, så madlavning kan indgå i
terapeutiske forløb.
Hvorledes indgår de fastlagte effektiviseringsgevinster i arbejdet med ibrugtagningen af nybyggeriet?
Effektiviseringsgevinsterne indgår som en fast del af ibrugtagningsarbejdet, og gevinsterne bliver løbende
kvalificeret i takt med, at ibrugtagningsdatoen i 2021 rykker nærmere. Der er identificeret henholdsvis
organisatoriske (personaleeffektiviseringer), bygningsrelaterede (reduceret drift/vedligehold) og
strukturelle effektiviseringer (samlet drift).
JOURNALNUMMER
19075782

BILAGSFORTEGNELSE
1. Ibrugtagning af NRSH - Udsigten - til uddeling
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4. KOMMENDE MØDER
SAGSFREMSTILLING
Byggeriet af Ny Retspsykiatri Sct. Hans fortsætter hele 2020, og frem mod AB afleveringen den 7. januar
2021. I 2020 igangsættes de indvendige arbejder.
Administrationen foreslår at næste møde i følgegruppen planlægges til maj 2020. Her vil følgegruppen
blive orienteret om fremdrift i byggeriet samt fornyet status i forhold til flytte- og ibrugtagningsopgaven.
Administrationen har følgende foreslag til mødedato:




Den 6. maj 2020, kl. 15.00-17.00
Den 13. maj 2020, kl. 15.00-17.00
Den 20. maj 2020, kl. 15.00-17.00

Mødet vil foregå på Psykiatrisk Center Sct. Hans, NRSH Byggeplads, Lindegårdsparken 2, 4000
Roskilde.
KONKLUSION
Det blev besluttet at næste følgegruppemøde afholdes onsdag den 13. maj 2020 kl. 9 - 11 på Psykiatrisk
Center Sct. Hans i Roskilde.
Det blev desuden besluttet at Social- og pyskiatriudvalget inviteres til mødet den 13. maj 2020.
JOURNALNUMMER
19075782
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