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Dansk Sygeplejeråds høringssvar til Bekendtgørelse om en
samlet plan for patienter indlagt på særlige
pladser på psykiatrisk afdeling
Dansk sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar
og har følgende bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Dansk Sygeplejeråd har sammen med en række andre organisationer
fra starten stået på, at der skal udarbejdes én samlet plan, der indeholder samtlige de planer, den pågældende patient har. Ligesom der
bør være en løbende fælles orientering, vidensdeling og sparring mellem hhv. kommunen (som fx botilbudspersonale, misbrugspersonale,
pårørende, sagsbehandler) og afdelingspersonale/ansvarlige læge.
Derfor mener vi også, at det skal præciseres, at der påhviler overlægen en pligt til at rådføre sig med det ansvarlige personale før beslutning om behandlingsplan.
Ligeledes springer det i øjnene, at patientens og de pårørendes inddragelse i den samlede plan ikke er nævnt i bekendtgørelsen. Det bør
i højere grad indgå i bekendtgørelsen.
Vi mener også, at det skal være mere tydeligt hvad kommunerne og
regionerne skal leve op til. Eksempelvis står der i bekendtgørelsen at
”Den samlede plan skal udarbejdes i forbindelse med indskrivningen
af patienten og bør senest foreligge 4 dage efter indlæggelsens påbegyndelse..” eller ”Kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune
bør løbende opdatere den samlede plan i dialog med personalet på
den psykiatriske afdeling..” Vi opfordrer derfor til, at man i bestemmelsen erstatter ”bør” med ”skal”.
Stillingtagen til boligforhold bør fremgå tydeligere
Dansk Sygeplejeråd mener fortsat, at opgivelse af patientens tidligere
botilbud kan betragtes som frihedsberøvelse og vil medvirke til at
skabe endnu mere usammenhængende forløb for psykisk sårbare
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mennesker. Vi mener derfor også at stillingtagen til patienternes boligforhold/ophold efter endt ophold bør fremgå tydeligere, da det er
helt centralt i at sikre overgange og koordinering.
Behov for evaluering af de nye afdelingers resultater
Ifølge forslaget i den politiske aftale foretages der en evaluering af afdelingerne i en statusredegørelse efter 3 år, samt en redegørelse om,
hvorvidt visitationskriterierne matcher målgruppen efter 1 år.
Dansk Sygeplejeråd opfordrer til, at en evaluering også bør måle på
hensigten/formålet med specialafdelingerne, som eksempelvis nedgang i vold og trusler, succesfuld rehabilitering, herunder evne til
mestring af tilværelse, misbrugsbehandling, patient og medarbejdertilfredshed og vurderer dette i forhold til tilsvarende parametre i den øvrige psykiatri. Vi mener ligeledes at evalueringen af de nye afdelinger
bør evalueres tidligere, ligesom det vil være relevant at evaluere på
samarbejdet mellem kommunalbestyrelse og den nye afdeling ift. den
samlede plan.
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