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Nyhedsbrev

Særlige pladser i Psykiatrien

25. marts 2019

Nyhedsbrev om de særlige pladser
Dette nyhedsbrev informerer om, at visitationskriterierne til de særlige pladser justeres. Status for de
særlige pladser præsenteres og endelig henvises til en skabelon for en samlet plan for borgere med ophold på de særlige pladser.
Justering vedrørende visitation til de særlige pladser m.m.
Med virkning fra den 1. april 2019 træder ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. vedrørende visitation af borgere til de særlige pladser i kraft.
Justeringen sker for at sikre, at der i højere grad bliver visiteret særligt udsatte personer med behov for
en specialiseret, stabil og helhedsorienteret indsats til de særlige pladser.
Justering af visitationskriterierne
De seks visitationskriterier justeres således, at der alene skal ske opfyldelse af fire af de seks visitationskriterier. Endvidere sker der en lempelse af farlighedskriteriet (1. kriterium) og kriteriet om psykisk lidelse (2. kriterium).
Følgende tre kriterier skal være opfyldt

Mindst ét af følgende tre kriterier skal være
opfyldt



patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og
uforudsigelig i sin adfærd

1) Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne
indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i
den regionale psykiatri, eller



patienten har eller må formodes at
have en svær psykisk lidelse

2) opholdet vurderes at være det bedst egnede for
at kunne imødekomme den pågældendes særlige
behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller



patienten har særlige sociale problemer

3) opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

Præcisering af målgruppen
Derudover præciseres det, at målgruppen for de særlige pladser er ”habile patienter, der er fyldt 18 år og
giver informeret samtykke hertil”.
Indstillingsret for regionsrådet
Endvidere tillægges regionsrådet i patientens bopælsregion kompetence til at anmode visitationsforummet om en indstilling til patientens handlekommune om visitation til en af de særlige pladser.
Det vil fortsat være patientens handlekommune, der træffer den endelige afgørelse om visitation af patienten til ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. psykiatrilovens § 42 b, stk. 1.
Link til lovforslag som vedtaget.
Link til lovforslag som fremsat.
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Status for de særlige pladser
Visitation
De særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Vordingborg har nu åbnet alle 23 pladser. Der er 17 pladser i
brug og 1 plads er reserveret.
Revurdering
Visitationsforummet skal ved behov og minimum hver 6. måned fra opholdets start foretage en revurdering af de patienter, der har ophold på de særlige pladser.
Af de 17 borgere, der aktuelt har ophold på de særlige pladser, har visitationsforummet på nuværende
tidspunkt foretaget revurdering af seks borgere. Alle seks borgere ønskede at fortsætte opholdet og opfyldte fortsat visitationskriterierne, og alle seks er således fortsat visiteret til de særlige pladser.
En samlet plan
Borgerens handlekommune har ansvaret for, at der findes en samlet plan for enhver, der får ophold på
en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Overlægen og personalet på de særlige pladser samarbejder med kommunen om den samlede plan og det videre forløb.
Psykiatrien Region Sjælland har lavet en skabelon til ”Den samlede plan”, som kommunerne frit kan benytte og tilrette efter behov.
Skabelonen kan hentes her.
Læs mere om de særlige pladser i Region Sjælland her: www.regionsjaelland.dk/ps4
Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Psykiatrien Region Sjælland, Sekretariat for Visitationsforum, Line Kürstein - tlf. 93 57 62 72 eller likur@regionsjaelland.dk
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