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Nyhedsbrev

Særlige pladser i Psykiatrien

28. august 2019

Nyhedsbrev fra styregruppen
Dette nyhedsbrev indeholder information om patientforløb, misbrugsbehandling, samarbejde med
kommuner og Kriminalforsorgen, § 78 afsoning, ny speciallæge, ny leder, ”Den samlede plan” og revidering af forløbsbeskrivelse.
Patientforløb
I lagt de fleste patientforløb oplever personalet på de særlige pladser, at de formår at skabe en god relation til den enkelte patient, og der er et godt samarbejde med patienten i forhold til behandling og rehabilitering.
I enkelte situationer har patienten været for præget af sine psykiatriske vanskeligheder eller patienten
har manglet motivation og ikke været indstillet på samarbejde.
Misbrugsbehandling
Som led i at optimere misbrugsbehandlingen på de særlige pladser sendes personalet løbende på kursus/uddannelse, og psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom er ansat som konsulent til aftalte ad
hoc opgaver.
Desuden er de særlige pladser blevet godkendt af Psykiatriledelsen til at anvende NADA som en del af
misbrugsbehandlingen.
Det gode samarbejde
Personalet på de særlige pladser oplever generelt et godt samarbejde med kommuner og Kriminalforsorgen, herunder ved visitationsmøder, revurderingsmøder og statusmøder om den enkelte patient.
De særlige pladser har desuden et godt samarbejde med Vordingborg Kommune, som på visse områder
overtager handlepligten over for de borgere, der får ophold på de særlige pladser.
De særlige pladser har fokus på det gode samarbejde, da det er en forudsætning for et godt forløb for
patienten, også efter endt ophold på de særlige pladser.
Afsoning
De særlige pladser er blevet godkendt af Kriminalforsorgen som § 78 afsoningsinstitution (alternativ
afsoning), jf. § 78 i straffuldbyrdelsesloven.
Nuværende og kommende patienter har således mulighed for at afsone en dom på de særlige pladser i
Region Sjælland. Det sker under særlige vilkår, som aftales mellem Kriminalforsorgen og de særlige
pladser.
Speciallæge
Pr. 1. juli 2019 er, Jonathan Hannibal, fastansat som overlæge på de særlige pladser. Jonathan har
blandt andet arbejdet med misbrug på Stofrådgivningen i København sammen med Henrik Rindom.
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Ny leder
Vibeke Mortensen er ny leder på de særlige pladser og afløser Inge Fjordside, der stoppede på de
særlige pladser den 31. april 2019.
”Den samlede plan”
Psykiatrien Region Sjælland har udarbejdet en skabelon til ”Den samlede plan”, som kommunerne
frit kan benytte og tilrette efter behov.
Der modtages gerne tilbagemeldinger fra kommunerne på skabelonen, og skabelonen tilrettes efter
behov. Skriv til Line Kürstein på psy-saerligepladser@regionsjaelland.dk
Læs mere om ”Den samlede plan” her, hvor der nederst på siden er link til skabelon ”Den samlede
plan”.
Forløbsbeskrivelse
De særlige pladser vil i slutningen af året påbegynde en evaluering af ”Forløbsbeskrivelsen”, på baggrund af den viden og de erfaringer, der er indsamlet det seneste års tid.
Der påtænkes at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentation fra kommunerne og fra Kriminalforsorgen.
Kommunerne opfordres til at sende eventuelle bemærkninger til Forløbsbeskrivelsen til Line
Kürstein på psy-saerligepladser@regionsjaelland.dk
Den nuværende Forløbsbeskrivelse kan læses her.
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