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Nyhedsbrev 
 

Særlige pladser i Psykiatrien 
9. maj 2018 

Dette nyhedsbrev handler blandt andet om status på ansættelse af personale på afdelingen 
for de særlige pladser, og information om samtykkeerklæring. 

 

Status på ansættelse af personale 
Personalet til S4- 44 er nu ansat. Der er ansat plejepersonale med forskellige fagprofiler og med erfaringer 
fra både behandlings- og socialpsykiatrien. Der er ligeledes ansat serviceassistenter, som skal hjælpe patien-
ten med fx rengøring. Der er i øjeblikket dialog med en speciallæge i psykiatri omkring ansættelse på afde-
lingen. 
 

Besøg hos kommunerne 
Afsnitsledelsen på de særlige pladser besøger i øjeblikket alle kommuner i Region Sjælland for at øge kend-
skabet til de særlige pladsers tilbud, indhold, metode og tilgang. Alle kommuner har modtaget brev fra af-
snitsledelsen, og hvis der ønskes et besøg, kan Inge Fjordside, lederen af de særlige pladser, kontaktes på 
ifjo@regionsjaelland.dk eller 9357 6383. Afsnitsledelsen vil tage telefonisk kontakt til de kommuner, som 
endnu ikke er vendt tilbage. 
 

Samtykkeerklæring 
Kommunerne kan ikke tvangsvisitere en borger til de særlige pladser i psykiatrien. Der er tale om frivillige 
ophold, og borgeren skal derfor afgive informeret samtykke til opholdet. 
Det skal være klart og utvetydigt, hvad det informerede samtykke omfatter. Det skal være klart, hvad be-
handling omfatter, og hvad der er formålet med behandlingen. Borgeren skal således oplyses om tilbuddets 
indhold, rammer, behandling m.v. 
 

Der er særlige regler om at indhente og videregive oplysninger om borgere i forbindelse med visitation til de 
særlige pladser og revurdering af opholdet. Borgeren bør også oplyses om disse regler. Endvidere bør borge-
ren oplyses om, at der på psykiatrisk afdeling i helt særlige og undtagelsesvise situationer kan være mulig-
hed for at anvende tvang. 
 

Borgeren skal være i stand til at afgive et informeret samtykke om visitation til de særlige pladser i psyki-
atrien. Hvis en borger, der opfylder visitationskriterierne, ikke vurderes at være i stand til at afgive et infor-
meret samtykke, vil borgeren ikke kunne visiteres til afdelingen. 
Samtykket kan afgives mundtligt eller skriftligt. Kommunen skal huske at journalføre samtykket, og hvad 
borgeren er blevet informeret om. 
 

Information om pjecerne 
Der er udarbejdet informationspjecer omkring de særlige pladser til kommunale medarbejdere og til bor-
gere. Informationen til de kommunale medarbejdere kan ses via dette link og til borgerne kan de findes via 
dette link.  
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