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Særlige pladser i Psykiatrien 
December 2022 

      Nyhedsbrev fra styregruppen for de særlige pladser 
 
Dette nyhedsbrev indeholder information om status fra De Særlige Pladser, ommærkning af særlige 
pladser samt afholdte dialog- og styregruppemøder mellem kommunerne og Psykiatrien om de særlige 
pladser. 
 
Status fra De Særlige Pladser 
Aktuelt er der 14 pladser i brug på de særlige pladser og yderligere 2 pladser reserveret til patienter, der flytter ind 
om kort tid.  
 
Der er kommet flere værksteder og aktiviteter til, som patienterne kan benytte. Aktuelt tilbyder De Særlige Plad-
ser følgende værksteder: 

 Kreativt værksted/ systue med mulighed for at sy, tegne, male, knytte, hækle mm.  
 Musiklokale, hvor der er mulighed for at spille på instrumenter, synge eller andet. 
 Lille værksted, hvor der er mulighed for at lappe cykler, lave fuglehus, reparere gamle møbler. Hertil er 

der også en tilknytning, hvor der er bistade, hvor patienterne kan være med til at høste og slynge biernes 
honning og komme dem på glas.  

 Multimedie værksted, hvor der er mulighed for patienterne at arbejde med billedredigering, fremstilling 
af nyhedsavis, gaming mm.  

 I centerterapien er der en nybygget atriumgård med træer og bede, samt hyggekrog. Derudover er der 
også en lille café, som patienterne kan benytte.  

 
I 2022 har næsten alle kommuner været på besøg hos de særlige pladser. Der opleves et godt samarbejde med 
kommunerne om de indlagte patienter, og tæt kontakt med sagsbehandlerne.  
  
Ommærkning af særlige pladser 
Psykiatrien Region Sjælland har haft ommærket 5 særlige pladser i 12 måneder fra 1. september 2021 til 31. au-
gust 2022. 
 
Der er gennemført en høring blandt de 17 kommuner i regionen om forlængelse af ommærkningen for en yderli-
gere periode på 6 måneder. Alle kommuner har tilkendegivet at være enige i at forlænge ommærkningen.  
 
Beslutningen om at forlænge ommærkning af 5 særlige pladser i yderligere 6 måneder fra 1. september 2022 - 28. 
februar 2023 er godkendt i Social- og Psykiatriudvalget den 8. september 2022.  
 
Der er således fortsat 18 disponible særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland.  
  
  
Orientering fra dialogmøde og styregruppemøde 
Psykiatrien, Region Sjælland og kommunerne har holdt dialogmøde den 30. september 2022, hvor man særligt 
drøftede visitationen til og belægningen af pladserne på de særlige pladser.  
 
Der har desuden været afholdt møde i Styregruppen for de særlige pladser den 11. november 2022. Nedenfor ori-
enteres om, hvad der har været drøftet på de to møder. 
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Transparens og faglighed i visitationsprocessen 
De særlige pladser kan som psykiatrisk behandlingstilbud ikke rumme de borgere, som ikke opfylder de lov-
givningsmæssige kriterier. Styregruppen drøftede, at såvel Psykiatrien i Region Sjælland som kommunerne 
imidlertid oplever et stigende krydspres i forhold til kriterier, målgruppe og anbringelighed af borgere/pati-
enter ud fra et ønske om ophold på de særlige pladser til flere og flere borgere med komplekse problemstillin-
ger. Dette gør det til tider vanskeligt for de enkelte repræsentanter at sidde med i Visitationsforum. 
 
Psykiatrien og kommunerne er enige om, at handlekommunen, jf. lovgrundlaget, ikke kan stille med andre og 
flere end medarbejderen fra visitationsenheden til møderne, og at Visitationsforum ikke kan udvides. Det er 
således ikke muligt for en kommune at deltage med såvel sagsbehandler som myndighedschef. 
 
Seneste nyhedsbrev omtale af målgruppen for de særlige pladser synes også at have givet anledning til den 
misforståelse, at den definitionen af målgruppen var forandret, hvilket ikke er tilfældet, og derfor beklages. 
Beskrivelsen var et forsøg på at formulere Psykiatriens behov for netop at holde fast i den lovgivningsmæssigt 
fastsatte ramme for målgruppen, herunder psykiatrilovens kriterier for at komme på de særlige pladser, og 
ikke hverken udvide eller indskrænke denne. 
  
De komplekse sager 
Parterne har drøftet problemstillingerne i forhold til den gruppe af borgere med komplekse problematikker, 
hvor der er et fælles populationsansvar, men som det kan være svært ved at finde et egnet tilbud til. Samtidig 
udfordres Psykiatriens kapacitet af, at en række patienter, som er færdigbehandlede, reelt ikke kan udskrives 
pga. manglende kommunalt tilbud efter endt behandling.  
 
Der er enighed om, at der ikke umiddelbart er en løsning på denne opgave, men at det er en del af en national 
problemstilling, som bør drøftes i et særligt forum. Kommunerne og Psykiatrien var enige om at nedsætte en 
regional arbejdsgruppe med det særlige formål at få kigget på, hvordan disse udfordringer kan håndteres på 
en for alle parter bedre måde. 
  
Telefonisk rådgivning/dialog: 
Forud for behandlingen af en sag i Visitationsforum har kommunerne mulighed for at henvende sig telefo-
nisk til den oversygeplejerske, der leder de særlige pladser for råd og vejledning i forhold til, om de særlige 
pladser er et relevant tilbud til en borger. Denne forudgående konsultationsmulighed er tænkt som en hjælp 
til kommunernes sagsbehandlere i deres afklaring af relevante tilbud inden anmodning fremsendes til be-
handling i Visitationsforum, og der er således ikke tale om en ”forhåndsvisitation”, som registreres noget 
sted, endsige udgør en ”afgørelse”. 
 
På baggrund af drøftelsen ved styregruppemødet er det besluttet, at det fortsat vil være muligt at konsultere 
de særlige pladser telefonisk forud for fremsendelse af en anmodning til Visitationsforum, ligesom det under-
streges, at en kommune altid kan sende en anmodning om indstilling af en borger til de særlige pladser. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


