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NOTAT

Foreløbige erfaringer med de særlige pladser og 
ønsker til ændring af visitation

Dette notat omhandler de første erfaringer med de særlige psykiatripladser, 
som er etableret i 2018. Notatet samler op på antal visiterede borgere medio 
juni 2018, problemstillinger relateret til visitation til pladserne samt øvrige 
erfaringer fra de første måneder med den nye konstruktion. På baggrund af 
de foreløbige første erfaringer skitseres forslag til ændringer, som vurderes 
at kunne lette visitationen til og arbejdet med de særlige pladser.  

1. Status 19. juni 2018 ift. visitation til de særlige pladser
Der er på nuværende tidspunkt åbnet pladser i alle regioner. 

1.1 Antal indvisiterede på de særlige pladser 

Region Antal pladser 
pr. 19.  juni

Antal indvisiterede

Nord 4 Der er indskrevet 1 borger og 2 borgere 
forventes indskrevet i uge 25. 1 borger er 
blevet indskrevet på en særlig plads i 
Syddanmark.

Hovedst
aden

32 To borgere er visiteret til de særlige pladser og 
én afventer behandling i visitationsforum. 

Sjælland 7 4 borgere er indvisiteret, og 2 mere er på vej.
Midt 21 6 borgere er indvisiteret. Der er ikke nogen på 

vej ind. En er ikke blevet indvisiteret, fordi han 
ikke var farlig nok.

Syd 15 9 borgere er indvisiteret, to venter på visitation
Kilde: Møde med kommunale repræsentanter om de særlige pladser 
19.06.2018

1.2 Status ift. formidling af viden om pladserne
I alle regioner har der i regi af kommunekontaktrådene (KKR) været afholdt 
initiativer for at sikre, at der er den fornødne viden om pladserne for at 
danne et grundlag for visitation til pladserne. Særligt er det fremhævet af 
kommunale repræsentanter, at der er gode erfaringer med, at medarbejdere 
på afdelingerne tager rundt til kommunerne og formidler viden om de særlige 
pladser. 

2. Foreløbige problemstillinger
Der har i pladserne første levetid vist sig en række problemstillinger omkring 
såvel visitation til som ophold på afdelingerne. 

2.1 Samtykke
Kommunerne oplever kontinuerligt, at det primære problem ift. at anvende 
den nye pladskonstruktion er, at ophold på de særlige pladser forudsætter 
samtykke. Se eventuelt bilag sidst i dokumentet med resultater fra survey i 
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KKR Hovedstaden. Her tilkendegiver 18 kommuner, at borgerens samtykke 
er en primær barriere for visitation til pladserne. I et enkelt tilfælde har en 
værge sagt ja til ophold på en særlig plads, men borgeren kunne ikke give 
informeret samtykke, hvorfor borgeren ikke kunne indskrives på tilbuddet. 

2.2 Farlighed
Der har vist sig en række problemstillinger relateret til farlighed. Problemerne 
har vist sig som uenighed / forskelle i fortolkning visitationsforums 
medlemmer imellem samt i praksis ifm. ophold på afdelingerne. 

Konkrete eksempler er fx, at 
- En borger blev udvisiteret, fordi det var for farligt for ham at være på 

afdelingen. 
- En borger blev afvist af visitationsforum, fordi han er for farlig til at være 

på afdelingen. 
- En psykiatriafdeling har tilkendegivet bekymring for, om den kan løfte 

opgaven, hvis der fyldes op til max-kapacitet grundet borgernes 
problemstillinger / farlighed

- En afdeling har (haft) problemer med sikkerhed på afdelingen, hvor en 
kommunal sagsbehandler er blevet overfaldet ifm. besøg på en afdeling 
med særlige pladser og har oplevet, at sikkerhedsprocedurerne ikke var 
på plads. 

2.3 Opholdet skal have afgørende betydning for behandling, rehabilitering og 
støtte
Det opleves, at det for en stor del af de borgere, der er visiteret til ophold i 
Region Syddanmark, i højere grad er relevant at have et habiliterende end et 
rehabiliterende sigte. Der er derfor behov for at præcisere, at ophold kan 
have både et rehabiliterende og et habiliterende sigte. Det er KL's opfattelse, 
at kriteriet med fordel kan udvides, så borgere med behov for et ophold med 
et habiliterende sigte ikke udelukkes fra brug af pladserne. 

2.4 Overkapacitet
Kommunerne oplever fortsat flere steder, at det samlede antal af pladser i 
lyset af den valgte model - herunder mangelfulde muligheder for at borgerne 
kan placeres uden samtykke – langt overstiger den efterspurgte kapacitet. 

2.5 Dobbeltfinansiering
Kommunerne har fortsat problemer med dobbeltfinansiering af udgifter til de 
særlige pladser og til servicelovstilbud. Samtidig er der problemstillinger 
relateret til, at kommuner, som visiterer til pladserne, samtidig bliver 
opkrævet finansiering af tomgang, så selv om en kommune bruger og 
således finansierer pladser, skal kommunen fortsat medfinansiere udgifter til 
tomme pladser. 

2.6 Opsigelse af hidtidigt botilbud
De gældende regler kan gøre borgerens indskrivning på de særlige pladser 
betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af sit hidtidige botilbud. 
Opgivelsen af boligen kan være en stopklods for borgerens samtykke til 
indskrivning. Hertil kommer, at der kan være situationer, hvor det er 
urealistisk, at borgeren skal vende tilbage til samme botilbud, fx fordi 
borgeren har truet medarbejdere eller andre beboere. I disse tilfælde bør 
kommunen kunne opsige borgerens botilbud uden borgerens samtykke.
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2.7 Refusion ved særligt dyre enkeltsager
En væsentlig del af indsatserne på de særlige pladser er indsatser hjemlet i 
serviceloven. Imidlertid udestår der at finde en løsning, så kommunerne kan 
få statsrefusion som følge af særligt dyre enkeltsager. Der bør sikres en 
løsning, der giver kommunerne adgang til refusion for den del af udgiften, 
der vedrører indsatser efter serviceloven

2.8 Kvalitet og indhold af behandlings- og rehabiliteringsindsats på 
afdelingerne 
Der er behov for, at det klart defineres, hvad det faglige indhold på 
pladserne er. Der er nogle steder indikationer på, at der ikke er de fornødne 
kompetencer endnu, fx ift. misbrugsbehandling. Det er vigtigt, at der alle 
steder arbejdes med at beskrive det faglige indhold, og med tydeligt ophæng 
til delaftale om de særlige pladser fra satspuljeaftalen i efteråret 2016. 

2.9 Problemstillinger relateret til 'værtskommune'
Der har vist sig behov for afklaring af en række faktorer relateret til de 
kommuner, hvor afdelinger med særlige pladser geografisk er placeret. Det 
være sig ift. hvor borger konkret have folkeregisteradresse, samt hvem der 
har handleforpligtelsen ift. opholdet, eventuelle uddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer samt forsørgelse. 

3. Ændringsforslag i relation til visitation til og ophold på de 
særlige pladser

Nedenfor følger forslag til ændring af visitationskriterierne til de særlige 
pladser samt til ændring af andre faktorer, som kan lette visitationen til de 
særlige pladser. 

3.1 Samtykke
Kommunerne oplever kontinuerligt, at det primære problem ift. at anvende 
den nye pladskonstruktion er, at ophold på de særlige pladser forudsætter 
samtykke. Det vil imidlertid forudsætte grundlæggende ændringer til 
modellen. 

3.2 Farlighedskriteriet
Farlighedskriteriet skal kunne fortolkes mere forebyggende, end det har vist 
sig i den foreløbige praksis omkring de særlige pladser. Den forståelse, der 
nogle steder er i behandlingspsykiatrien, opleves for restriktiv (fx at en 
borger skal have begået overfald). Samtidig er en borger blevet afvist, fordi 
han var for farlig. Der bør sendes et klart budskab om, at borgere ikke kan 
afvises af den grund, at de er for farlige, uden at de indlægges i 
behandlingspsykiatrien. 

3.3 Forslag til ændring af andre forhold vedrørende visitation
Udover kriteriet vedrørende farlighed, er der i de første måneder med de 
særlige pladser gjort erfaringer, som ligger til grund for følgende forslag: 

- Den vejledende behandlingsperiode på 3-6 måneder vurderes for kort tid 
ift. den behandlingsindsats, der typisk er behov for. Samtidig anføres 
det, at regionen flere steder opfatter de 3-6 måneder som normerende 
og ikke kun vejledende. 6-12 måneder vil være mere hensigtsmæssigt 
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og mere passende ift. den overkapacitet, der er flere steder. En 
præcisering heraf vil give det fornødne signal og være mere realistisk ift. 
dialog med borger samt planlægning af ophold og efterfølgende tilbud i 
kommunalt regi, samt ift. dialogen mellem kommune og afdelinger om fx 
rehabiliterings- og behandlingsmål for ophold på de særlige pladser. 

- Der bør stilles krav om, at alle afdelinger beskriver det konkrete 
behandlingsindhold på afdelingerne. Det er fx bekymrende, at en 
afdeling hidtil ikke har tilbudt substitutionsbehandling men alene 
beroligende medicin. Det bemærkes i den forbindelse, at den oprindelige 
intention med de særlige pladser var, at afdelingerne skulle bruge 
erfaringer fra afdeling M på skt. Hans, som tilbyder videnbaserede 
behandlingsindsatser målrettet dobbeltdiagnosticerede. 

- Det skal præciseres fra centralt hold, at indvisiterede borgere ikke kan 
smides ud af afdelinger med særlige pladser, med den begrundelse, at 
borgerne er for farlige eller for misbrugende. Kan borgerne ikke rummes 
på de særlige pladser grundet farlighed etc., skal de i stedet indlægges i 
psykiatrien. Samtidig vil det ofte være tilfældet, at der er borgere, der er 
misbrugende ved ankomst til afdelingerne. 

3.4 Kapacitetsplanlægning
Det er fortsat et stærkt kommunalt ønske, at kapaciteten aftales i lokale 
rammeaftaler mellem kommuner og regioner. Dette vil sikre, at kapaciteten 
stemmer overens med de lokale behov, hvorved unødigt ressourcespild 
undgås. 

3.5 Finansieringsmodel
Der er stort efterspørgsel efter ændringer af finansieringsmodellen, så den i 
højere grad understøtter anvendelse af de særlige pladser. Herunder bør 
kommunerne sikres mulighed for at få refusion for særligt dyre enkeltsager 
for den del af den samlede takst, som der forudsættes at gå til ydelser efter 
serviceloven. Uden denne mulighed kan kommunens anvendelse af særlige 
pladser medføre en ekstra fordyrelse for kommunen grundet refusionstab 
ved at tilbyde borgeren servicelovsydelser på de særlige pladser frem for i 
andet regi.

3.6 Opholdet bør også kunne have et habiliterende sigte 
Det kan med fordel præciseres, at ophold kan have både et rehabiliterende 
og et habiliterende sigte. Det er KL's opfattelse, at kriteriet med fordel kan 
udvides, så borgere med behov for et ophold med et habiliterende sigte ikke 
udelukkes fra brug af pladserne. 

3.7 Øvrige forbedringsforslag i relation til de særlige pladser
Kriminalforsorgen har forespurgt Region Syddanmark om muligheden for 
alternativ afsoning efter straffuldbyrdelseslovens § 78 på de særlige pladser. 
Det er KL's opfattelse, at dette vil være særdeles uhensigtsmæssigt og i 
modstrid med de oprindelige intentioner med pladserne. Det bør således 
klart præciseres, at pladserne ikke skal anvendes til alternativ afsoning.
- Det bør præciseres, at visitationsforums vurderinger ift. valg af tilbud 

alene er vejledende. Det er entydigt den visiterende myndighed, der 
afgør, om en borger, der lever op til visitationskriterierne, skal visiteres til 
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en særlig plads, og entydigt den visiterende myndigheds beslutning, 
hvornår borger skal udsluses.

- Der kan med fordel tydeligt åbnes for, at personalet på de nye afdelinger 
kan arbejde ud af afdelingerne, fx i overgangsfasen ifm. udslusning til 
kommunale tilbud. 

- Det bør sikres, at der sker ensartet brug af visitationskriterier på tværs af 
landets afdeling, fx via monitorering og ved erfaringsudveksling på 
tværs.

Bilag. Resultater fra survey i KKR Hovedstaden om barrierer for 
visitation (se næste side)

KKR Hovedstaden har gennemført en minisurvey i forsommeren 2018, hvor 
de 29 kommuner bl.a. blev spurgt om, hvad de vurderer vil være de primære 
barrierer for, at borgerne kan indstilles til visitationsforum. 
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