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

Vælg farveTil samarbejdspartnere

Status på pladserne
Der er pr 7. maj 2019 6 patienter indlagt i Vejle, mens Esbjerg har 4 pladser optaget. Der er hidtil i 2019
modtaget 8 anmodninger til visitationsforummet om indstilling til en særlig plads.
 
Udvidelse af pladserne
Psykiatrisygehuset skal etablere 32 pladser i alt. De første 7 pladser i Esbjerg blev etableret ved
årsskiftet. I juni åbner yderligere 10 pladser, så Region Syddanmark har indfriet de samlede fordringer
til antal pladser.
 
I Region Hovedstaden åbner der 15 pladser i  juni, hvorefter alle 150 pladser på landsplan er etableret.
Belægningen for alle regionernes pladser ser ud som følger:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De to funktionsledere
Vi præsenterede sidste gang de to funktionsledere for de særlige pladser i Vejle og
Esbjerg. Det var dog uden billeder, men her kan Tanja Wind Kenne fra Vejle ses til venstre og Birgitte
Christensen fra Esbjerg til højre.
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Medarbejderstatus
Der er pr 7. maj 2019 ansat 62 personer med forskellige antal timer på de særlige pladser i Region
Syddanmark.
 
De fordeler sig indenfor følgende faggrupper:
 
Læger: 2
Psykologer: 1
Sygeplejersker inklusive afdelingssygeplejersker: 15
Social- og sundhedsassistenter: 18
Socialrådgiver: 2
Pædagoger: 12
Fysioterapeuter/Ergoterapeuter: 11
Anden: 1
 
 
 
 
 
Status på rammerne
I Esbjerg er byggeriet af de resterende 10 pladser næsten færdigt. I Vejle har man skiftet interiøret,
hvilket har skabt en hyggelig og mere hjemlig atmosfære på afsnittet. Der er en masse bløde møbler og
kroge, der sammen med planter og meget lysindfald skaber et åbent og behageligt miljø:
 
Se billeder herunder:
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Ændring af visitationskriterierne
Det er i Folketinget blevet besluttet at ændre i loven om de særlige pladser med virkning fra den 1. april
2019. Det betyder blandt andet, at 3 af visitationskriterierne lempes.
 
Farlighedskriteriet lempes, så det fremover er tilstrækkeligt, at patienten vurderes at være farlig eller i
risiko for at blive farlig for andre. Det er heller ikke længere nødvendigt at have en psykiatrisk diagnose
og endelig skal opholdet fremover vurderes at være det bedst egnede for at imødekomme patientens
særlige behov.
 
Fremover skal blot 4 ud af de 6 kriterier være opfyldt, for at en patient kan visiteres til tilbuddet. De
følgende tre kriterier skal fortsat være opfyldt:
 
1. Patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd.
2. Patienten har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse
3. Patienten har særlige sociale problemer.
 
Og ét af følgende kriterier skal samtidig være opfyldt:
 
1. Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelse eller en længerevarende indlæggelse i

den regionale psykiatri.
2. Patientens ophold vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme den pågældendes

særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling.
3. På baggrund af en begrundet formodning vurderes opholdet at være egnet til at forhindre, at

patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet,
herunder udøve vold.

 
Derudover præciseres det i loven, at patienten skal være habil, fyldt 18 år og skal
give informeret samtykke til opholdet. Samtidig udvides opholdets varighed, så det fremover forventes
at vare mellem 3 og 12 måneder.
 
Som noget nyt får regionsrådet i patientens bopælsregion kompetence til at anmode Visitationsforum
om en indstilling, og samtidig får det hjemmel til at indhente relevante oplysninger til brug for
afgørelse om visitation. Kompetencen til at visitere patienten til opholdet er dog stadig hos
handlekommunen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nyhedsbrev særlige pladser

4/4

Metoder i den daglige behandling
 
Svendborgmodellen
Misbrugsbehandlingen er en stor del af arbejdet på de særlige pladser. I Vejle har man implementeret
arbejdet med den såkaldte Svendborgmodel fuldt ud, så næsten alle medarbejdere har fået
undervisning i tilgangens principper. De særlige pladser i Esbjerg kommer til at bruge samme tilgang til
misbrugsbehandlingen.
 
Modellen kommer fra behandlingscentret i Svendborg som har arbejdet målrettet med
misbrugsbehandling i mere end 20 år. De har kigget på forskellige slags behandlingsmetoder som
eksempelvis den motiverende samtale, en anerkendende tilgang og kognitiv terapi. De har samlet
metoderne, så de bliver et fælles værktøj.
 
I små grupper sidder patienterne med en medarbejder og laver nogle individuelle strategier. Man
arbejder hele tiden med, at den enkelte formulerer sit problem og tager ejerskab over behandlingen. Så
hvis man eksempelvis har problemer med tilbagefald til hash, kan gruppen tale om, hvilke tidspunkter
de forskellige køber hash.
 
Er det omkring den 1. i måneden - hvor man har penge og gerne vil belønne sig selv  kan gruppen tale
om, at man måske ikke skal have så mange penge med i byen, at man skal have telefonen klar til at
ringe til ens bedste ven eller noget helt tredje.
 
Overlæge på Psykiatrisk Afdeling Vejle Inge Birkemose fortæller:
 
- De fortæller hinanden, at de slider med det samme  og man bliver en form for ekspert med sin viden,
man kan dele med de andre. Vi øger stille og roligt patienternes kompetencer, og vi arbejder med hele
tiden at italesætte, at de ikke tåler stofferne. Det er jo blandt andet derfor, de er der. De har et ansvar
for de andre, som kan opleve abstinenser, hvis de selv er høje på afsnittet.
 
- Jeg oplever faktisk, at de har et ønske om forandring. De kommer med forandringsønsker. Næsten alle
kan mærke, at stofferne ikke er godt for dem. Det er meget tydeligt at mærke, at uroen på afsnittet
falder og patienternes evne til at deltage i ting stiger, når vi holder stofferne væk.
 
Individualiseret indsats
På de særlige pladser arbejdes der også med en individualiseret indsats, hvor man gennemgår den
enkelte patient og laver indsatserne med udgangspunkt i, hvad patienten kommer fra og hvad
vedkommende er visiteret med.
 
Generelt bruger de særlige pladser åbent kontor-tilgangen, hvilket vil sige, at personalet er meget
tilgængeligt for patienterne. Der er et stort fokus på samvær og forskellige  aktiviteter med
patienterne.
 
 
Link til hjemmeside og video fra de særlige pladser
Der er nu også lavet en video fra de særlige pladser i Vejle og der er dermed mulighed for at give
potentielle patienter et indblik i rammerne på afsnittene. Videoerne kan findes på hjemmesiden
 
www.psykiatrienisyddanmark.dk/særligepladser 
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