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Nyhedsbrev fra Styregruppen for De Særlige Pladser
Dette nyhedsbrev indeholder information om De Særlige Pladser, udslusningsforløb, den reviderede
forløbsbeskrivelse samt modellen for bedre udnyttelse af særlige pladser i psykiatrien, som er indeholdt
i Finansloven 2020.
De Særlige Pladser
Der er fortsat mange pladser i brug ud af de 23 særlige pladser i psykiatrien Region Sjælland. Aktuelt er
der 19 pladser i brug. På hjemmesiden for De Særlige Pladser kan du finde den aktuelle status over
pladser i brug og reserverede pladser: www.regionsjaelland.dk/ps4
Det gode udslusningsforløb
De Særlige Pladser danner sig løbende erfaringer med, hvordan det gode udslusningsforløb kan planlægges optimalt. Det har været gode forløb indtil videre, hvor der har været et godt samarbejde med
kommunen og det kommende botilbud. De beboere, de er blevet udsluset fra De Særlige Pladser, har
fået tilbudt et § 107 botilbud af kommunen.
De Særlige Pladser oplever generelt, at beboeren har behov for et langt udslusningsforløb til botilbuddet. Personale fra De Særlige Pladser tager flere gange på besøg sammen med borgeren på botilbuddet,
og personale fra botilbuddet kommer og besøger beboeren på De Særlige Pladser. Det er vigtigt at få
skabt en god relation mellem beboeren og botilbuddet, inden beboeren helt fraflytter De Særlige Pladser.
De Særlige Pladser planlægger udslusningsforløbene individuelt med udgangspunkt i den enkelte beboeres behov.
Revideret Forløbsbeskrivelse for De Særlige Pladser
Det har været en lang og en omfattende revidering af Forløbsbeskrivelsen med inddragelse af kommunerne og Kriminalforsorgen.
Den reviderede Forløbsbeskrivelse er godkendt af Styregruppen for de særlige pladser og ligger på De
Særlige Pladsers hjemmeside, www.regionsjaelland.dk/ps4.
Den nye version af Forløbsbeskrivelse kan læses her.
På sigt vil der blive tilskrevet et afsnit om udslusnings- og overgangsforløb i Forløbsbeskrivelsen.
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Modellen for bedre udnyttelse af særlige pladser i psykiatrien
Som en del af Finansloven 2020 indføres større fleksibilitet for regionerne med hensyn til de særlige pladser. Det indebærer, at regionerne kan ”ommærke” særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet. Modellen for bedre udnyttelse af særlige
pladser i psykiatrien træder i kraft den 1. september 2020.
Region Sjælland har gennem en lang periode haft en høj belægning på De Særlige Pladser, og Psykiatrien Region Sjælland har derfor besluttet ikke at gøre brug af modellen indtil videre. Det opleves,
at der er god brug for de særlige pladser, og at borgerne har nogle gode forløb. Det særlige ved et
ophold på De Særlige Pladser er, at det er en helhedsorienteret indsats med et behandlings- og rehabiliterende fokus og med en afdækning af borgerens samlede funktionsniveau samt psykiatrisk
udredning, som ikke tilbydes andre steder. Psykiatrien Region Sjælland vurderer således, at der er
behov for at kunne gøre brug af samtlige 23 pladser til den målgruppe, som pladserne er tiltænkt.
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