Ombudsmand
kritiserer
Statsfængslet
Lægetilsyns-regel overtrådt mange gange
HORSENS - Ombudsmanden Hans Gammeltoft-Hansen kritiserer
Statsfængslet i Horsens for ikke altid at
overholde reglerne om
»omgående« lægetilsyn
til fanger, der med
magt anbringes i sikringscelle. I mange
tilfælde er dette
ende" blevet til mere
end halvanden time,
for fangen har fået
lægebesøg .
Samtidig kritiseres også Direktoratet for Kriminalforsorgen for ikke at have grebet ind
og påtalt de brud pa reglerne,
som direktoratet løbende er
blevet informeret om.
Ombudsmandens

uafndoerhsølgi
Statsfængslet er en udløber af en
sag fra sommeren 1989, da
den 35-årig Alexander Thor
Hansen døde fastspændt til en
briks i f ngslets sikringscelle
- uden at vre blevet tilset af
en loge.

Det er den kriminalpolitiske foreningen KRIM, der har
bragt ombudsmanden ind i sagen, efter en overvagtmester
blev frikendt for grov
tjenesteforsømmelse i sagen, og såvel
politi som Kriminalforsorgen
har afvist at forfølge fængselsledelsen.

Forflyttet
I den konkrete sag fra sommeren 1989 overtrådte en 44årig overvagtmester kl art cirkulærets ord om, at »anvendes bælte og eventuelt handsker og fod- og håndremme,
eller er indsættelse i sikringscelle i øvrigt forbundet med
magtanvendelse, skal lægetilomgåend". syn normalt finde sted
Overvagtmesteren blev som
nævnt frifundet for
tjenesteforsømmelse , men er siden
blevet degraderet og forflyttet, fordi han ikke tilkaldte
læge til fangen.

Mere end tre timer
Sagen rejste imidlertid

spørgsmålet , om reglerne generelt bliver overholdt - og det
er dette generelle spørgsmål,
som ombudsmanden nu har
taget stilling til.
Hans undersøgelse viser, at
fængslet brugte sikringscelleanbringelse med magt i alt 39
gange i løbet af 1988 og første
halvdel af 1989.
I de fleste tilfælde gik der
mellem en halv og halvanden
time, for fangen blev tilset af
en læge, men i enkelte tilfælde
gik der mere end tre timer - og
i to tilfælde fik fængslet slet
ikke fat i lægen.
Fængselsledelsen i Horsens
har forklaret , at fængslet kun
har en læge tilknyttet to dage
om ugen. Andre dage - plus
aftener og nætter - skal
fængslet først ringe efter en
læge, og det kan tage nogen
tid.
Specielt om natten, hvor
fængslet er henvist til den almindelige vagtlægeordning i
Horsens, tager det tid at komme igennem til Iægen på telefonen.
- Det kan også ske, at vagtlægen må priotere andre pati-
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entbesøg højere end fængslet,
lyder ledelsens forklaring .
Ombudsmandens mener
imidlertid ikke, at disse praktiske problemer kan
retfærdiggøre , at fængslet slækker
på fangernes sikkerhed på
dette punkt.
Han kommer ikke selv med
konkrete forslag til, hvordan
reglerne kan strammes op men henviser til, at direktoratet selv har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se specielt på

brugen af sikringsceller.

