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Nyhedsbrev 
 

Særlige pladser i Psykiatrien 
10. januar 

Nyhedsbrev fra styregruppen 
For at holde samarbejdspartnere og interessenter informeret om arbejdet med etableringen af de Særlige 

pladser i Psykiatrien Region Sjælland har styregruppen besluttet at udsende et nyhedsbrev efter deres mø-
der. Nyhedsbrevet vil indeholde beslutninger fra styregruppemøderne, status på etableringen af de særlige 
pladser samt anden relevant information. Psykiatriledelsens stab udarbejder nyhedsbrevet, der sendes til 
Ledelsesforum i Psykiatrien Region Sjælland samt kommunerne i Region Sjælland  
 

Baggrunden for de særlige pladser 
Folketinget har den 2. juni 2017 med vedtagelse af lovforslag nr. 207 besluttet, at regionerne skal oprette 
150 særlige pladser i den regionale psykiatri. De nye særlige rehabiliterende pladser henvender sig til en lille 
gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Mange af pati-
enterne har været indlagt gentagende gange, og ofte har patienterne et misbrug.  
Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at de særlige pladser skal placeres i eksisterende bygninger i 
Psykiatrien Syd i Vordingborg. Pladserne vil blive etableret i to bygninger, hvor der i den ene bygning er 
plads til 7 patienter, og i den anden er plads til 16 patienter.  
De første 7 pladser er klar til ibrugtagning den 1. juni 2018. De resterende 16 pladser er klar til ibrugtagning 
den 1. december 2018. Forskydningen i ibrugtagningen skyldes, at bygning der indeholder de 16 pladser, 
kræver en omfattende renovering og tilbygning.  
 

Tidsplan 
Der vil i løbet af de kommende måneder blive ansat en leder af de særlige pladser samt en speciallæge i psy-
kiatri. Rekruttering af øvrig personale vil påbegynde i februar/marts 2018. 
 

Visitationsforum 
Det første møde i visitationsforum vil være i uge 13.  
Visitationsforum består dels af faste, dels af skiftende repræsentanter.  
Visitationsforum består af:  

1) en medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte patients handlekommune, som udpeges af 
kommunalbestyrelsen i handlekommunen, 

2) en socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen, 
3) en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, som udpeges af regionsrådet, 
4) en repræsentant for en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionen og 
5) den tilsynsførende fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer, der er idømt en foranstalt-

ning i medfør af straffelovens §§ 68 eller 69, og der i dommen indgår tilsyn af kriminalforsorgen.  
 

Det er Psykiatrien Region Sjælland, der står for sekretariatets betjening af visitationsforummet 

 

 

Mødefrekvens og –form  
Sagerne behandles enkeltvis på mødet. Der bør på forhånd fastsættes et fast tidsforbrug til 
hver sag til behandling på mødet, så man kan nå at behandle alle sager.  
For at kunne nå at behandle alle sager rettidigt, kan der med fordel planlægges faste møder 

- f.eks. ugentlige møder, som kan aflyses, hvis der ikke er sager til visitation. Ved et sådant 
interval sikres muligheden for, at alle sager løbende kan behandles inden for tidsfristen. Mø-

derne kan afholdes som fysiske møder eller via videokonference. 

 

 



 
 

 

 

Visitationskriterier 
Hvis en kommune vurderer, at en borger er i målgruppen for indlæggelse i en af de særlige pladser i 

psykiatrien, kan handlekommunen anmode visitationsforum om at iværksætte visitering i henhold til 
psykiatrilovens bestemmelser herom.  

 

 

Målgruppeafgrænsning:  
Det vil være en forudsætning for visitering til de særlige pladser, at patienten har en psykisk tilstand, 
hvor der er et behandlingsperspektiv. Patienter med fx udviklingsforstyrrelser eller demens uden komor-
biditet vil derfor falde uden for kriterierne for indlæggelse i de særlige pladser. 
 

Fællesmøde:  
Der vil blive afholdt fællesmøde for visitationschefer den 1. marts 2018. Der vil blive fremsendt en invita-
tion i slutningen af januar 2018.  
 

Visitationskriterier, psykiatrilovens § 42 c:  
Stk. 1. Visitationen til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling skal tage udgangspunkt i den enkelte 
patients behov. Der kan visiteres til ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvis: 

 
1) patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin 

adfærd, 
2) patienten har en svær psykisk lidelse, 
3) patienten har særlige sociale problemer, 
4) patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende ind-

læggelse i den regionale psykiatri, 
5) opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den pågældendes 

særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehand-
ling, og 

6) 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. 

 
Stk. 2. I den samlede vurdering af patientens behov for visitation til en af de særlige pladser på psykiatrisk 
afdeling skal patientens eventuelle udfordringer med misbrug, eventuelle tidligere eller aktuelle foranstalt-
ninger idømt efter straffelovens §§ 68 eller 69, risikoen for tilbagefald til kriminalitet og patientens historik i 
forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien og magtbeføjelser på botilbud over for vedkommende inddrages. 

 

 

 


