Baggrund om ’Udsigten’
Ny Retspsykiatri Sct. Hans

De nye rammer til retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans har plads til 126 patienter og er
døbt ’Udsigten’ på grund af den smukke placering mellem skov og fjord i Roskilde.
De mere tidssvarende rammer til den lukkede retspsykiatri giver bedre og nye muligheder for en
varieret hverdag for patienterne med meningsfulde aktiviteter gennem tværfaglige indsatser - for
eksempel i den store aktivitetspark i midten af byggeriet, multisal, café og musikrum.
Lyse patientstuer med eget badeværelse og besøgslejligheder giver mere privatliv og
selvbestemmelse for den enkelte patient, der ofte er indlagt længe – i gennemsnit mere end 4 år.

Helende arkitektur
Bygningen er tegnet af totalentreprenør Team KHR- KHR Architecture med særlig tanke på de
historiske omgivelser og det kuperede terræn mellem Boserup Skov og det gamle Sct. Jørgensbjerg.
Byggeriet indlejrer sig i det stærkt skrånende terræn med et fald på 13 meter mellem det sydøstlige
og nordligste hjørne.
Byggeriet er skabt ud fra principper om helende arkitektur med vægt på lys, luft og naturmaterialer.
Fra de fleste steder i bygningerne er der udsigt fra store glaspartier til de skiftende årstider og
direkte adgang til gårdhaver og park.

Sikkerhed tænkt ind fra start
Sikkerheden er tænkt ind i byggeriet fra start, så den hverken for patienter, medarbejdere eller
forbipasserende vil opleves som anmassende eller synlig. Der er ikke brugt hegn, da bygningerne er
placeret, så de tilsammen danner bebyggelsens ydre krans og dermed sikrer bygningen.
Overalt i det store byggeri er der indbyggede alarmer, der sikrer, at personalet kan få hurtig hjælp,
hvis der opstår en voldsom hændelse, og der er godt overblik til kolleger fra alle vinkler.
Al adgang til Udsigten foregår gennem det fælles Velkomsthus, hvor specialuddannede
serviceassistenter står for modtagelse af patienter og besøgende. For at sikre et trygt miljø i
Udsigten scannes besøgende og deres personlige ejendele, inden man kommer videre ind i
bygningen.

Økonomi
Ny Retspsykiatri Sct. Hans er et resultat af den politiske aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020,
som Regionsrådet indgik i 2010, og blev endeligt godkendt i 2012. Prisen er 0,7 mia. i nutidens
priser og finansieret af den statslige kvalitetsfond.

