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Særlige pladser i Psykiatrien 
Maj 2022 

                    
Nyhedsbrev fra styregruppen for de særlige pladser 

 
Dette nyhedsbrev indeholder information om status fra De Særlige Pladser, status fra Visitationsforum 
for de særlige pladser, ommærkning af særlige pladser samt afholdt webninar og dialogmøde mellem 
kommunerne og Psykiatrien om de særlige pladser. 
 
Status fra de særlige pladser 
Aktuelt er der 9 pladser i brug på de særlige pladser og en plads er reserveret (borger er ikke flyttet ind 
endnu). 
 
De særlige pladser arbejder løbende på at kunne tilbyde beboerne på de særlige pladser forskellige 
aktiviteter. Aktuelt er der musiklokale, hvor man fx kan spille guitar eller trommer. Der er også et 
hyggeligt værksted (det beskidte værksted), hvor man kan lappe cykler, lave fuglehuse, reparere gamle 
møbler mm. De særlige pladser har også et multimedie værksted, og der arbejdes lige nu på at få 
igangsat et café tilbud. Se vedlagte folder om aktiviteter på de særlige pladser. 
 
Personalet på de særlige pladser oplever en god stemning blandt beboerne på de særlige pladser.  
Beboerne giver udtryk for grundlæggende at være glade for deres ophold og for det, som De Særlige 
Pladser kan tilbyde som et helhedstilbud: 
 

 ”Man føler sig hjemme, man har personaler, der hjælper én til de ting, man ikke selv kan finde 
ud af.”. 

 
 ”Man kan være et menneske her. Man får den rette hjælp til fx økonomi, hjælp til generelt når 

man har det svært og ikke kan overskue noget. Gode individuelle planer.”. 
 

 ”Det er godt, at personalerne ikke går i hospitalsuniform. Personalerne lytter, når man har det 
skidt. Godt personale og de hjælper én med at leve med stemmerne.”. 

 
 ”Her kan man få indfriet nogle mål, som man selv har ønsket.”. 

 
Citater fra fire beboere på de særlige pladser. 
  
                   
Status fra Visitationsforum for de særlige pladser 
Ved møder i visitationsforummet har alle repræsentanter stemmeret i forhold til, om borger kan 
indstilles til visitation til de særlige pladser.  
 
I tilfælde af uenighed i visitationsforummet udarbejdes indstillingen i overensstemmelse med flertallets 
vurdering.  
 
I langt størstedelen af sagerne er indstillingen blevet udarbejdet på baggrund af et enigt 
visitationsforum. Det er meget få sager, der bliver afgjort efter flertallets vurdering. Der opleves en god 
dialog på møderne i visitationsforummet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-s4-vordingborg/for-fagfolk/Sider/Anmodningsformular.aspx


 
Side 2 af 3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Ommærkning af særlige pladser 
Psykiatrien Region Sjælland har haft ommærket 5 særlige pladser i 6 måneder fra 1. september 2021 til 
28. februar 2022. 
 
Grundet forsat lavt belægningstal på de særlige pladser, har Psykiatrien gennemført en høring blandt 
de 17 kommuner i regionen med henblik på forlængelse af ommærkning af de 5 særlige pladser for en 
yderligere periode på 6 måneder. Alle kommuner tilkendegiver at være enige i at forlænge 
ommærkningen. 
 
Psykiatriens beslutning om at ommærke 5 særlige pladser i yderligere 6 måneder fra 1. marts - 31. 
august 2022 er godkendt i Social- og Psykiatriudvalget. 
 
                   
Afholdt webinar og dialogmøde om de særlige pladser  
De Særlige pladser har afholdt webinar den 7. januar 2022 for socialchefer og myndighedschefer om 
tilbuddet og målgruppen på de særlige pladser, personale, aktiviteter, behandling samt samarbejdet 
med kommunerne, Kriminalforsorgen, botilbud, m.fl.  
 
Alle 17 kommuner var repræsenteret til webinaret. 
 
De Særlige Pladser, holdt oplæg og derefter var der tid til dialog og spørgsmål. 
 

Kommunerne gav udtryk for et ønske om et dialogmøde mellem Psykiatrien og kommunerne for blandt 

andet at drøfte målgruppen til de særlige pladser.  

 

Psykiatrien har derfor afholdt dialogmøde den 8. april 2022. 9 Kommuner var repræsenteret. 

 

På mødet blev særligt målgruppen for de særlige pladser drøftet. Psykiatrien oplyser, at de særlige 

pladser er et helhedstilbud, der kan håndtere somatiske og psykiatriske problemstillinger samtidig med 

rehabilitering, og derudover har de særlige pladser mulighed for at anvende psykiatriloven. De særlige 

pladser har været nødt til løbende at tilpasse målgruppen på baggrund af de erfaringer, der er gjort med 

tiden. Målgruppen kan ikke rumme alle borgere med komplekse problemstillinger. Hvis Psykiatrien 

skal have et tilbud, hvor borgerne rent faktisk får et tilbud, der kan hjælpe dem, kan tilbuddet ikke også 

rumme borgere, der er voldsomt misbrugende, voldsomt udadreagerende, stærkt kognitivt udfordret og 

som ikke er indstillet på at samarbejde med de særlige pladser. Dette vil ødelægge tilbuddet for de 

borgere, som rent faktisk ville kunne profitere af et ophold på de særlige pladser. Det er et tilbud for en 

mindre gruppe og ikke for den større gruppe, men til gengæld får borgerne (og kommunerne) noget ud 

af opholdet, da målgruppen vil være mere homogen. 

 

Kommunerne aftaler at bestræbe sig på at få fyldt de ledige særlige pladser op inden sommerferien. 
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På De Særlige Pladser arbejder vi sammen med beboerne ud fra  
De fire hjørner og De 5 retningsangivende metoder: 

 
 

 
 
 
 



De ”nye” Særlige Pladser 

 

 
 

De ”nye” særlige pladser har 
fået nye særlige aktiviteter: 

 

Kreativt værksted 

Multi-medie værksted 

Musik værksted 

Det særligt beskidte værksted 

Bistade 

Kokkeskole 

Medhjælper på Gartneriet 

Biodiversitets projekter 

 

Kreativt værksted 

Renoveringen er snart færdig, så vi 
kan flytte ind og indrette lokalet 

sammen. Her vil der blive mulighed 
for fri kreativ udfoldelse. Vi skal have 

gang i ler, maling, filt, perler og 
andre spændende materialer. Der 

kan skrives digte, males livstræer, og 
der kan arbejdes kunstnerisk med 

bekymringer og udfordringer. 

 

 
 

Multi-medie værksted 

Endnu et nyrenoveret lokale, der 
snart er klar til indtagelse. Her vil der 

blive mulighed for gaming, 
billedredigering, at lave sin egen 
livsbog, og være journalist eller 
fotograf på vores månedsavis. 

 

Musik værksted 

Et helt nyistandsat lokale, hvor der 
både er mulighed for selv at spille 

eller at hænge ud i lounge-området 
og lytte. Der er mulighed for at lære 

at spille et instrument, at synge, og at 
spille sammen med andre.  

 
Der kan fx også sættes musik til egne digte 

 
 



Det særligt beskidte værksted 

Et kombineret multiværksted i en 
charmerende gammel bygning. Her 
kan cyklen blive lappet og vasket, og 
gamle møbler kan få nyt liv. Her er 

der altid kaffe på kanden, så alle kan 
slå vejen forbi og enten sætte sig og 
svinge med benene eller gå i gang 

med hammer og sav.   

 

 
 

Værkstedet har også fået to gamle 
busskure i glas, som skal bruges til 

små mini-drivhuse 

 

Bistade 

I baghaven til ”Det særligt beskidte 
værksted” står vores bistade. Det 

summer af glade bier. Der er 
mulighed for at trække i fuld bi-dragt 
og se bierne og dronning Rikke helt 
tæt på. Vi kan følge arbejdsbiernes 
produktion af honning, og vi har 

allerede fået vores første honninghøst 
– det smager himmelsk. 

 

Medhjælper på Gartneriet 

To dage om ugen er der mulighed for 
at hjælpe til i gartneriet, der ligger på 

området. Her skal der klippes og 
bunkes pil, beskæres brombærkrat og 

slås græs. 

 

Kokkeskole 

Der er mulighed for at tilmelde sig 
kokkeskole, hvor tilberedning af 

enkelte retter, køkkenhygiejne og 
tilsmagning er i fokus 

 

 

Biodiversitets aktiviteter 

 

Stærekasse-projekt 

Vi samarbejder blandt andet med 
Naturfredningsforeningen, hvor vi 
bygger stærekasser til at sætte op i 

vores område.  

Græsstier 

Vi er også så heldige, at have en 
græsslåmaskine (som man sidder 
på). Med den skal der slås snoede 

stier i det høje græs. 

Logo og skilte 

Vi har lavet logo til ”Oringe – Giv os 
naturen tilbage” projektet, hvor vi 
skal hamre pæle i jorden og sætte 

skilte op ved de nysåede engområder, 
ved stærekasserne og bistadet. 

Engbloms-område 

Vi har været med til at så frø og får en 
lille golfvogn med vandtank, så vi kan 
køre rundt og vande de nye områder 

med engblomster. Golfvognen er 
allerede blevet døbt Monster-truck, 

så den bliver helt sikkert et hit. 
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