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Nyhedsbrev 
 

Særlige pladser i Psykiatrien 
8. oktober 2018 

 Nyhedsbrev fra styregruppen 
 

Dette nyhedsbrev indeholder information om, at de første syv pladser nu er i brug, indvielse af de særlige 
pladser samt information om succeskriterierne for de særlige pladser 
 

Alle pladser er nu optaget!  
De første syv pladser er nu i brug, og en borger er allerede på venteliste til de pladser, der åbner den 1. de-
cember! 
Visitationsforum har indtil videre behandlet 13 sager, hvor et enigt visitationsforum har visiteret 10 borgere 
til de særlige pladser. En borger er viderehenvist til de særlige pladser i Region Hovedstaden, da der ikke er 
flere ledige pladser i Vordingborg, og en borger er udvisiteret fra pladserne igen, da vedkommende ikke op-
fyldte kriterierne. 
Visitationsforum har desuden været enige om ikke at indstille to borgere, der ikke opfyldte visitationskrite-
rierne. Den sidste ansøgning blev trukket tilbage af kommunen, inden borgeren blev indstillet til visitation. 
 

Visitationsforum holder et fast ugentligt møde, hvor der behandles indstillinger og revurderinger. 
 

Åbning er de sidste 16 pladser 
Renoveringen og tilbygningen af bygningen forløber planmæssigt, og derfor åbner de sidste 16 pladser den 
1. december 2018. De 16 pladser etableres som en integreret afdeling. 
 

Indvielse af de særlige pladser den 12. december 
De særlige pladser bliver indviet den 12. december kl. 13.30-15.30 i Vordingborg. Invitationerne er sendt 
ud. Både formanden for Regionsrådet Heino Knudsen og formanden for KKR Niels Hörup holder tale til 
indvielsen. 
 

Succeskriterier for de særlige pladser 
Styregruppen har drøftet og godkendt succeskriterierne for opholdet og ved udskrivelse fra de særlige plad-
ser.  
Der bliver løbende lavet målinger af borgerens funktionsniveau ved FIT (feedback informed treatment) og 
GAF (Global Assessment of Functioning), og fremover ved de koordinerende møder vil der være en status 
på borgerens funktionsniveau ud fra FIT og GAF.  
 

Yderligere har styregruppen besluttet, at der skal laves målinger af borgerens mestring af hverdagen ved 
COMP. Ved indskrivelse og ved udskrivelse skal borgernes misbrug og adfærd registreres. Det skal også re-
gistreres, hvilke foranstaltning borgeren bliver udskrevet til, og om det er en mindre indgribende foranstalt-
ning end det borgeren kom fra.  
 

Orientering om ny administrativ praksis 
Sundheds- og Ældreministeriet har fået en forespørgsel på, hvorvidt en region skal tilbyde ophold på de 
særlige pladser, når borgerens handlekommune er i anden region. Svaret fra ministeriet er, at regionen skal 
yde sygehusbehandling til de borgere, der har bopæl i regionen, selvom handlekommunen er i en anden re-
gion.  Konkret betyder det, at selvom handlekommunen er i en anden region, skal visitationsforum i den 
region, hvor borgeren har opholdskommune, behandle anmodningen om visitation. 
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