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Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. Forslag til lov om 
ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 
(præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psyki-
atrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering 
af visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk 
afdeling) 
 
Dansk sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive hørings-
svar og har følgende bemærkninger.  
 
Generelle bemærkninger 
Oprettelsen af de 150 særlige pladser i psykiatrien i 2017, hviler 
på en politisk aftale med mange gode intentioner om at sikre 
både en socialfaglig/rehabiliterende indsats, psykiatrisk be-
handling samt misbrugsbehandling under samme tag til de 
mest psykisk sårbare mennesker, der i afmagt potentielt er tru-
ende og udadreagerende.  
 
Vi mener, at det er dybt beklageligt, at det ikke er alle de 150 
pladser der endnu er etableret og at 43 ud af de 83 særlige 
pladser der er etableret, stadig står tomme i stedet for at være 
til gavn for borgerne. Derfor er der behov for at skifte kurs. 
 
Dansk Sygeplejeråd er positive overfor ministeriets forslag til ju-
steringer af visitationskriterierne til de særlige pladser, så der 
forhåbentlig kommer en brugbar løsning for de mennesker det 
her handler om. 
 
Regionsrådets mulighed for at indstille patienter 
Dansk Sygeplejeråd finder det positivt, at regionerne med for-
slaget nu kan indstille patienter til indlæggelse på de særlige 
pladser og håber, at det kan bidrage til at skabe bedre sam-
menhæng i borgernes forløb. 
 
Vi kan også tilslutte os, at der åbnes op for muligheden for at 
behandlingen i visse tilfælde kan vare op til et år. Dette set i ly-
set af at behandling og pleje i psykiatrien i stor grad bygger på 
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tillidsfulde relationer som kræver tid og som er en af kerneopga-
verne i en recovery-orienteret tilgang. 
 
Behov for en kortere evalueringsperiode 
Ifølge forslaget i den politiske aftale foretages der først en eva-
luering af afdelingerne i en statusredegørelse efter 3 år. 
Dansk Sygeplejeråd mener, at evalueringsperioden for de nye 
afdelinger, i lyset af de foreslåede ændringer bør være kortere.  
 
Vi opfordrer ligeledes til, at en evaluering også bør måle på 
hensigten/formålet med afdelingerne, som eksempelvis ned-
gang i vold og trusler, succesfuld rehabilitering, herunder evne 
til mestring af tilværelse, misbrugsbehandling, patient og med-
arbejdertilfredshed og vurderer dette i forhold til tilsvarende pa-
rametre i den øvrige psykiatri.  
 
Dansk Sygeplejeråds anbefalinger  
Dansk Sygeplejeråd har tidligere peget på, at de 150 særlige 
pladser ikke alene vil løse udfordringerne på landets botilbud. 
Vi mener, at der er behov for mere helhedsorienterede løsnin-
ger og peger derfor endnu engang på behovet for at: 
 

• Styrke og udbygge antallet af mindre og mere specialiserede 
bosteder for psykisk syge mennesker med samtidigt misbrug 
(under Serviceloven). I den sammenhæng er det oplagt ek-
sempelvis at lade sig inspirere af Orion i Hillerød.  

• Sikre de fornødne antal intensive senge og flere ressourcer 
til særlige og højtspecialiserede psykiatriske afdelinger for 
dobbeltdiagnoser (under Psykiatriloven).  

• Systematisk prioritering af de rette kompetencer hos medar-
bejderne (herunder flerfaglighed, efteruddannelse eller over-
bygningsuddannelse i psykiatri) samt bedre normeringer.  

 

For at løse alle de problemer, der er i psykiatrien, kræver det en 
samlet løsning.  
 

Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
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