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Nyhedsbrev fra Styregruppen for De Særlige Pladser
Dette nyhedsbrev indeholder information om De Særlige Plader, den rehabiliterende indsats, Recovery
praksis, det faglige samarbejde, Husorden og revidering af Forløbsbeskrivelsen.
Alt optaget
Den 11. november 2019 flyttede endnu en ny beboer ind på De Særlige Pladser på psykiatrisk afdeling i
Vordingborg. Dermed er alle 23 særlige pladser nu i brug i Psykiatrien Region Sjælland.
Regionerne er forpligtede til at sikre effektiv kapacitetsudnyttelse på tværs af regionerne. Det betyder,
at når alle pladser er i brug i Psykiatrien Region Sjælland, skal en ny borger, der skal visiteres til De
Særlige Pladser, tilbydes en plads i en af de andre regioner med ledig kapacitet.
Rehabiliterende indsats
De Særlige Pladser arbejder rehabiliterende med beboerne, og som en del af rehabiliteringsindsatsen er
der blandt andet stor fokus på opgaven med støtte og motivationsarbejde i forhold til rehabilitering af
kompetencer i rengøring, tøjvask og oprydning på eget værelse. Personalet sørger sammen med beboeren for rengøring af beboerens værelse og badeværelse ved at støtte og guide den enkelte beboer ud fra
den enkeltes behov og med individuelle aftaler.
Recovery orienteret praksis
De Særlige Pladser arbejder med en Recovery orienteret praksis.
En stor del af den recovery-orienterede behandling støtter patienten i at mestre livet med sygdomme og
i, at patienten bliver styrket i sin tro på at kunne genvinde magten over sit eget liv. Selvbestemmelse er
derfor en værdi og et mål, hvor patienten får støtte i at være en aktiv samarbejdspartner i behandlingen.
Recovery-orienteret behandling i Psykiatrien handler derfor i høj grad om synet på patienten: At man
ser mennesket, dets ressourcer, håb og muligheder for at skabe et godt liv.

Læs mere om Recovery i Psykiatrien her.
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Det gode samarbejde
Generelt er der et godt gensidigt samarbejde mellem region, kommune, Kriminalforsorgen og Politiet.
Under en borgers ophold på De Særlige Pladser er der et tæt og godt samarbejde mellem den enkelte handlekommune, Kriminalforsorgen og de særlige pladser. Eksempelvis skal der i samarbejde
fastlægges og evalueres på de mål, der skal arbejdes med under opholdet på De Særlige Pladser, der
skal findes det rigtige tilbud til borgeren efter endt ophold på De Særlige Pladser og der skal sikres
en god og tryg udslusning/overlevering af borgeren til det nye tilbud. Dette sker selvfølgelig også i
et samarbejde med borgeren.
Derudover har De Særlige Pladser også et godt samarbejde med Politiet. Det opleves både ved Politiets assistance i forskellige situationer på de særlige pladser, men også ved henvendelser til Politiet
med konkrete spørgsmål.
Husorden for De Særlige Pladser
De Særlige Pladser har udgivet en husorden for beboere og pårørende på de særlige pladser, som er
blevet til i et samarbejde med beboerne på De Særlige Pladser.
Husordenen indeholder regler og retningslinjer, som skal være med til at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø samt en god og rar stemning på afsnittet.
Læs Husorden til beboere og pårørende her.
Revideret Forløbsbeskrivelse
Arbejdet med at revidere Forløbsbeskrivelsen er godt i gang. Repræsentanter fra kommunerne og
fra Kriminalforsorgen vil blive inddraget i arbejdet.
Den endelige udgave af Forløbsbeskrivelse 2020 forventes at være klar i 2. kvartal af 2020.
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