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Svar på interpellation från Samuel Godrén,
Sverigedemokraterna – Säkerhetsbågarna på
psykiatriska kliniken Ryhov
I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, ställs frågorna:
 Hur jobbar man med denna fråga från Landstinget?
 Är det inte idé att samverka med andra landsting/regioner om en skrivelse för
att få till en lösning så bågarna får vara kvar?
Förekomst av otillåtna föremål på en vårdenhet, så som knivar, vapen och dylikt,
utgör en risk för både patienter och personal. På den rättspsykiatriska vårdavdelningen på länssjukhuset Ryhov omhändertas ca 30 föremål per år, i de flesta fall
fickknivar och tändare. Psykiatriska akutmottagningen omhändertar ca 20 föremål
per år. Alla patienter tillfrågas om innehav av otillåtna föremål innan de passerar
metalldetektorn och lämnar i de flesta fall ifrån sig dessa innan de passerar.
Lagen som trädde i kraft 1 oktober 2014 ger utrymme för att använda inpasseringskontroll i form av metalldetektor även på enheter som inte har den högre säkerhetsklassningen (klass 1 och 2). Det är tillåtet under förutsättning att en individuell bedömning görs vid varje tillfälle och att bedömningen dokumenteras i patientens journal. Psykiatriska kliniken i Jönköping använder sig av den möjligheten
och har metalldetektorbågarna kvar i verksamheten.
Landstinget i Jönköpings län lämnade i ett yttrande 2013 synpunkter på lagförslaget innan det trädde ikraft. Landstinget klargjorde behovet av att utan särskilda
krav få ha säkerhetsanpassade entréer, även i verksamhet med säkerhetsklass 3.
Sambandet mellan psykisk sjukdom och kriminalitet är relativt och inte alltid lätt
att fastställa. I Ambition och ansvar SOU 2006:100 refereras till flera studier.
Sammanfattningsvis kan man säga att personer med psykossjukdom endast i liten
grad bidrar till totala antalet allvarliga brott som begås. Brottsligheten är starkt
relaterad till samtidigt missbruk av alkohol eller andra droger. Statistiken är osäker eftersom benägenheten, hos personal i vård och omsorg att anmäla har ökat.
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Jag har följt frågan om metalldetektorbågar och kommer att fortsätta att följa den
eftersom det är en viktig patientsäkerhets- och arbetsmiljöfråga. In nuläget ser jag
med tillfredsställelse på att metalldetektorbågarna är kvar i verksamheten, vilket
är tillåtet under förutsättning att en individuell bedömning görs vid varje tillfälle
och att bedömningen dokumenteras i patientens journal.
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