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Nyhedsbrev

Særlige pladser i Psykiatrien

10. december 2018

Nyhedsbrev fra styregruppen
Dette nyhedsbrev indeholder bl.a. nyt fra visitationsforum, orientering om forslag til ændring af visitationskriterierne samt information om indvielse af De Særlige Pladser.
Nyt fra visitationsforum
Visitationsforum for De Særlige Pladser i Region Sjælland modtager løbende anmodninger fra kommunerne om visitation af nye borgere til De Særlige Pladser. De første syv pladser, der åbnede 1. juni 2018, har
været fuldt belagt siden 3. oktober 2018. De syv borgere er alle faldet godt til på De Særlige Pladser og er
glade for, at de har fået muligheden for dette ophold. Flere udtaler, at de har fået en ny chance i livet. De
nye 16 pladser er planmæssigt åbnet 1. december 2018. I løbet af den først uge er der flyttet 6 borgere ind på
de nye 16 pladser og ugen efter flytter yderligere 1 borger ind. Tidligere er to borgere blevet tilbudt en plads
på De Særlige Pladser i Region Hovedstaden, da regionerne er forpligtede til at udnytte ledig kapacitet i andre regioner ved behov.
Visitationsforum for De Særlige Pladser i Region Sjælland har indtil videre modtaget 21 anmodninger om
ophold på De Særlige Pladser. Der er en god dialog på møderne i visitationsforum, og alle sager er indtil nu
afgjort af et enigt visitationsforum. Ud af de 21 sager er 17 borgere indstillet til ophold på De Særlige Pladser, to borgere er ikke indstillet, en sag trak kommunen tilbage og en sag er ikke færdigbehandlet i visitationsforummet endnu. En enkelt borger blevet visiteret ud igen, da borgeren ikke længere opfyldte visitationskriterierne for et ophold på De Særlige Pladser.
Ledige pladser - se sagsbeholdningerne igennem
De sidste 16 pladser åbnede den 1. december. Der er fortsat ledige pladser, så kommunerne må gerne se deres sagsbeholdninger igennem for borgere, der vil have gavn af et ophold på De Særlig Pladser og som opfylder visitationskriterierne.
Hvis der er spørgsmål angående visitation, kan de stilles til jurist Line Kürstein på
psy-saerligepladser@regionsjaelland.dk eller telefon 9357 6272.
Spørgsmål angående tilbuddet på De Særlige Pladser (målgruppen, behandling, m.v.) kan stilles til leder af
De Særlige Pladser Inge Fjordside på ifjo@regionsjaelland.dk eller telefon 93576383
Orientering om forslag til ændring af visitationskriterierne
Sundheds- og Ældremisteriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov anvendelse af tvang i psykiatrien mv. i høring.
Psykiatrien Region Sjælland har sendt høringssvar til ministeriet. Høringssvaret lægger op til at kravet om,
at samtlige visitationskriterier skal være opfyldt fastholdes samtidigt med, at der peges på en justering af
kriterium 1, 2, 5 og 6. Psykiatrien Region Sjælland finder det vigtigt fortsat at kunne visitere patienter til De
Særlige Pladser med fokus på det overordnede formål med pladserne. Psykiatrien Region Sjælland finder
således, at formuleringen af kriterierne fortsat bør tage højde for dette.
Indvielse af de særlige pladser den 12. december
Den 12. november indvies De Særlige Pladser officielt. Indvielsen foregår fra kl. 13.30-15.30 i Vordingborg,
hvor formanden for Regionsrådet Heino Knudsen og formanden for KKR Niels Hörup holder tale.
Der er sendt invitationer ud til indvielsen.

