
Danske Regioner og KL i fælles forslag til regeringen: 
Omlæg de særlige pladser i psykiatrien til ordinære 
sengepladser

Mere end halvdelen af de særlige pladser i psykiatrien, som etableres i 
2018, står tomme og kommer ikke borgerne til gode. Det betyder, at penge, 
som kommuner og regioner må tage fra andre områder, spildes 

Danske Regioner og KL opfordrer nu regeringen til at afsætte godt 220 mio. 
kr., for at de mest udsatte borgere kan få et sammenhængende 
behandlings- og rehabiliteringsforløb i den ordinære psykiatri. De særlige 
pladser bør omgøres til sengepladser på ordinære vilkår men reserveret til 
den oprindelige målgruppe.

Behov for en ny model med fokus på behandling og rehabilitering
Der er brug for en anden model, hvor både psykiatriens og 
socialpsykiatriens tilbud til de borgere med de sværeste psykiske sygdomme 
styrkes, og hvor de samlede ressourcer til området bringes bedre i spil. Det 
vil både give bedre behandling, bedre langsigtet rehabilitering og større 
tryghed for både borgere og medarbejdere i den samlede psykiatri.

Danske Regioner og KL foreslår derfor nu, at 

 Regionerne som forudsat etablerer 150 nye pladser i psykiatrien 
primært til en mindre gruppe af særligt udsatte patienter

 De 150 særlige pladser omdannes til ordinære psykiatriske 
sengepladser med samme geografiske fordeling som nu. Det 
betyder, at pladserne finansieres af regionerne som al øvrig 
sygehusdrift og med vanlig kommunal medfinansiering

 Visitation skal foretages af en læge som til øvrige psykiatriske 
behandlingstilbud, men så vidt muligt i en planlagt proces og i 
samarbejde med borger, eventuelt borgerens netværk samt de 
kommunale samarbejdspartnere

 Pladserne reserveres og målrettes som udgangspunkt samme 
målgruppe som nu – altså en mindre gruppe særligt udsatte borgere 
med svær psykisk sygdom, udadreagerende/ uforudsigelig adfærd, 
behandlingsbrud, eventuelt misbrug og eventuel dom til behandling

 På pladserne skal der med afsæt i en tværfaglig vifte af 
kompetencer som nu ydes længerevarende behandling og 
rehabilitering



 Et primært sigte er fortsat at medvirke til at nedbringe antallet af 
voldsepisoder og konflikter, bidrage til bedre sikkerhed for andre 
borgere og medarbejdere samt nedbringe anvendelsen af tvang 
over for målgruppen

 Indlæggelse bør som udgangspunkt basere sig på motivation og ske 
med samtykke og være planlagt, men tvangsindlæggelse vil kunne 
forekomme, hvis de gældende kriterier for tvangsindlæggelse er 
opfyldt 

 Udslusning fra pladserne bør ske planlagt og i et tæt samarbejde 
mellem behandlingspsykiatri og kommune

 De kommunale midler, som skulle bidrage til finansieringen af de 
særlige pladser, anvendes til at fastholde og styrke de kommunale 
socialpsykiatriske tilbud til borgerne for at sikre et stærkt 
aftagersystem, når adfærden ikke længere udgør en 
sikkerhedsrisiko, og når behandlingen for både psykisk sygdom og 
et eventuelt misbrug har ført til en stabil situation for borgeren

 Regeringen – eventuelt i forhandlingerne om satspuljen – prioriterer 
en styrket indsats for de mest udsatte psykisk syge, og på tværs af 
social- og sundhedsområdet finder godt 220 mio. kr. til en 
omlægning af de særlige pladser samt en styrkelse af 
socialpsykiatrien. Derved kompenseres regionerne for indtægtstabet 
ved omlægning af pladserne.

Den nye løsning indebærer et tættere samspil med psykiatriens øvrige 
sengekapacitet, og vil bidrage til en mere fleksibel og effektiv 
kapacitetsanvendelse i behandlingspsykiatrien, samtidig med at 
målgruppens særlige behov kan tilgodeses. Samtidig vil det lette adgangen 
til pladserne for den oprindeligt tiltænkte gruppe af borgere. Det indebærer 
også bedre overgange og sammenhæng til samt et stærkt kommunalt 
aftagesystem. Derfor indgår det som en del af forslaget, at kommunernes 
besparelse som udgangspunkt investeres målrettet i at styrke den 
kommunale socialpsykiatrien. 

Det bør i den forbindelse tilstræbes, at omlægningen af pladserne og 
fastholdelsen af midler i den kommunale socialpsykiatri resulterer i færre 
tvangs- og genindlæggelser samt færre færdigbehandlingsdage i psykiatrien 
på tværs af sektorer. 

KL og Danske Regioner vurderer dermed, at de nye pladser kan komme 
flere borgere til gode og medvirke til et reelt og samlet løft af psykiatrien. 

Baggrund og fakta
For at skabe bedre tryghed og sikkerhed for medarbejdere og beboere på 
bosteder for mennesker med svære psykiske lidelser er regionerne i gang 
med at udmønte Folketingets beslutning om at etablere 150 særlige pladser 
i psykiatrien inden udgangen af 2018. De 150 særlige pladser er et nyt 
intensivt og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringstilbud til en 
mindre gruppe særligt udsatte patienter med udadreagerende/ uforudsigelig 
adfærd, hyppige behandlingsbrud og misbrug. Imidlertid har det i 
etableringsfasen vist sig svært at få visiteret borgere til pladserne og medio 
oktober 2018 er 40 ud af 83 pladser i brug. Inden udgangen af januar åbner 
de sidste pladser og meget tyder på, at de kommer til at stå tomme til en 
pladspris på 1,9 mio. kr. Penge, der burde komme de mest udsatte borgere 



med psykiske lidelser til gode, men som lige nu grundet 
finansieringsmodellen går til finansiering af tomme pladser. 

Økonomiske konsekvenser for regioner, kommuner og stat ved 
omlægningen fra særlige pladser i psykiatrien til ordinære 
sygehuspladser
Hvis de særlige pladser omlægges til ordinære sygehuspladser, vil de skulle 
finansieres som al øvrig sygehuskapacitet, hvorved regionerne overtager de 
samlede driftsudgifter. Regionerne fastholder deres nuværende statslige 
bloktilskud. Kommunerne skal fremover bidrage jf. reglerne om kommunal 
medfinansiering. Med et forudsat samlet udgiftsniveau på godt 300 mio. kr. 
svarer den kommunale medfinansiering til knap 33 mio. kr. Regionerne vil 
herefter have en manko på knap 190 mio. kr. 

Udfordringer med den nuværende finansieringsmodel
Broderparten af pladsernes samlede driftsudgifter betales af kommunerne. 
Hertil kommer et regionalt bidrag og et statsligt bloktilskud. Kommunernes 
betaling kommer i form af en takstbetaling pr. anvendt plads. Samtidig skal 
kommunerne i fællesskab betale for tomgang. Dertil kommer, at 
kommunerne af hensyn til borgernes retssikkerhed ikke kan udvisitere 
borgere fra deres eksisterende sociale tilbud, mens de er indlagt på en 
særlig plads, hvorfor finansieringsmodellen giver kommunerne 
dobbeltudgifter til samme borger. For det første er det dyrt både at benytte 
og ikke benytte pladserne, og for det andet skal kommunerne fortsat afholde 
udgifter til tilbud efter serviceloven, selvom borgeren under indlæggelse ikke 
modtager disse. 

Status på antal åbne og belagte særlige pladser i psykiatrien
Tabel 1. Antal åbne, belagte og ledige pladser pr. 15. oktober 2018

Region Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord I alt

Åbnede pladser 32 7 15 21 8 83

Pladser i brug 12 7 8 9 4 40

Ledige pladser 20 0 7 12 4 43
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