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Nyhedsbrevet her vil udkomme en gang i kvartalet i 2019. Det vil give relevant
information og seneste nyt om de særlige pladser i Region Syddanmark.

Vælg farveTil samarbejdspartnere

Siden marts 2018 har der været etableret 15 pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle, og i 2019
vil yderligere 17 pladser trinvist komme til på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.
 
Nye pladser i Esbjerg
Den 1. januar 2019 åbner 7 af de resterende 17 særlige pladser, som Region Syddanmark skal etablere,
på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. De resterende 10 etableres 1. maj.
 
Taksten for 2019
Taksten for ophold på de særlige pladser reguleres med virkning fra 1. januar 2019. Taksten vil fremover
være på 3.959 kr. pr. sengedøgn.
 
Status på ændring af visitationskriterierne
Der er fremsat et lovforslag om at ændre på visitationskriterierne til de særlige pladser. I forslaget
lægges der op til følgende ændringer:
 
• Det præciseres, at patienten skal være habil, fyldt 18 år og skal give informeret samtykke til opholdet.
• Regionsrådet i patientens bopælsregion får kompetence til at anmode Visitationsforum om en

indstilling.
 
• Visitationskriterierne lempes og kun 4 af de 6 kriterier skal være opfyldt:
 
1. Farlighedskriteriet lempes: Fremover vil det være tilstrækkeligt, at patienten vurderes at være farlig

eller i risiko for at blive til fare for andre. Kravet om en vis kvalificeret og aktuel fare bortfalder.
2. Svær psykisk lidelse lempes: En endelig diagnose er ikke påkrævet fremover. Formodning om en

svær psykisk lidelse vil være tilstrækkeligt.
3. Særlige sociale problemer: Uændret.
4. Gentagne indlæggelser eller en længerevarende indlæggelse: Uændret
5. Opholdet vurderes at have afgørende betydning: Fremover skal opholdet blot vurderes at være det

bedst egnede for at imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte,
herunder evt. misbrugsbehandling.

6. Opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes egnet til at forhindre, at patienten
indtager og eller køber rusmidler: Uændret

 
• Regionsrådet får hjemmel til at indhente relevante oplysninger til brug for afgørelse om visitation.
 
• Det forudsættes med lovforslaget, at opholdet vil vare mellem 3 og 12 måneder (i modsætning til

nuværende 3-6 måneder)
 
Det forventes at træde i kraft 1. april 2019. Læs mere om lovforslaget her
 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L134/som_fremsat.htm


Nyhedsbrev om de særlige pladser

De to funktionsledere:
 
Birgitte Christensen, De særlige pladser i Esbjerg
Birgitte er 47 år gammel og blev uddannet
sygeplejerske i 1996. Hun har været i psykiatrien
lige siden. Hun bor i Egebæk-Hviding syd for
Ribe med sin mand, som hun har to børn
sammen med.
 
Hun har i 12 år været funktionsleder og har
derudover gennemført supervisor- og
relationsuddannelsen. Derudover har hun en
lederuddannelse fra IGA i Aarhus.
 
- Jeg synes, det kunne være en spændende
udfordring, hvor gruppen skal startes helt op fra
bunden. Patienterne har krav på at få et godt
sted at være, og det er spændende at skulle
samarbejde med så mange tværfaglige
kompetencer. Vi er en mangfoldig gruppe, hvor
medarbejderne er meget forskellige. Den
konstruktion skal beholdes, så patienten kan
spejle sig i så mange som muligt. Vi har en tro
på, at patienterne nok skal komme til os, og så
er vi klar.
 
 
Tanja Wind Kenne, De særlige pladser i Vejle 
Tanja er en 41-årig sygeplejerske, der altid har
arbejdet i psykiatrien. Hun bor syd for Kolding,
er gift og har tre børn.
 
Hun er i gang med at gennemføre en
diplomuddannelse i ledelse, hun har taget
specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje og
har senest været konstitueret funktionsleder på
afsnit 04, der støder op til de særlige pladser.
Hun kender derfor godt til opgaven med
pladserne.
 
- Allerede da det blev meldt ud, at pladserne
skulle etableres, vidste jeg, at jeg gerne ville
arbejde med denne patientgruppe. Jeg synes,
det er et virkelig godt og nødvendigt tilbud, for
patienterne er derude. Mit hjerte brænder for at
hjælpe patienterne og være med til at skabe en
bedre psykiatri. Jeg ser tværfagligheden i
tilbuddet og de kompetente medarbejdere som
uundværlige.
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Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har ved årsskiftet åbnet det
nye afsnit med 7 særlige pladser. De sidste 10 etableres i
løbet af foråret 2019.

Psykiatrisk Afdeling Vejle åbnede som den første
psykiatriske afdeling et afsnit med 15 særlige pladser i
marts 2018.
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Nyt medlem af visitationsforum
Ved udgangen af november 2018 har nu tidligere socialfaglig konsulent i Visitationsforum Bodil Nissen
fra Esbjerg Kommune valgt at gå på pension.
 
Kommunerne har udpeget ny socialfaglig konsulent til Visitationsforum i form af Magnus Pranov
Larsen, faglig konsulent i Vejle Kommune. Som suppleant er udpeget Dorte Højmark Andreasen,
Afdelingsleder, Fredericia Kommune.
 
Hvor er patienterne kommet fra - og hvor er de blevet udskrevet til?
Det følges løbende, hvor patienten kommer fra, inden de indskrives på de særlige pladser, og hvor de
efterfølgende udskrives til.  De patienter, som har været indlagt på de særlige pladser i 2018, er
hovedsageligt kommet fra et botilbud, eget hjem eller en tilværelse som hjemløs.
 
En stor del har op til deres indlæggelse på de særlige pladser været indlagt på en anden psykiatrisk
afdeling. Langt de fleste udskrevne er kommet til et botilbud efter servicelovens § 107.
 
Kompetenceudviklingsdage i december og januar
I forbindelse med etableringen af de 150 særlige pladser blev der afsat penge til kompetenceudvikling
af ledelse og medarbejdere på de særlige pladser i 2018.
Kompetenceudviklingsdagene var sat sammen af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fællesskab
med inddragelse af relevante eksterne fagpersoner. Deltagerne var medarbejdere fra de særlige
pladser i Vejle og Esbjerg, sagsbehandlere fra kommunerne samt medarbejdere fra Kriminalforsorgen.
 
I Region Syddanmark blev kompetenceudviklingsdagene afholdt d. 12. og 13. december på Psykiatrisk
Afdeling Esbjerg.
Det var to dage med faglige oplæg og refleksion med afsæt i deltagernes egne erfaringer fra praksis på
de nye afsnit. Krydret med workshop med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 
I januar 2019 følger ny temadag med deltagere fra kommuner og medarbejdere fra de særlige pladser,
som har fokus på at få udarbejdet et dokument/ en retningslinje, som understøtter indskrivningen,
udskrivningen samt samarbejdet under opholdet, så alle interessenter (borgeren/patienten, kommunen
og psykiatrien) er blevet hørt. Temadagen er erstatning for den fællesdag, der i november 2018 blev
aflyst.
 
Link til hjemmeside
I kan holde jer opdateret om pladserne, se hvor mange patienter der er indlagte og finde relevant
kontaktinformation på hjemmesiden www.psykiatrienisyddanmark.dk/særligepladser.
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