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Til Sundheds- og ældreministeriet 

sum@sum.dk, nff@sum.dk, kari@sum.dk og sagl@sum.dk  

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visita-

tion til de særlige pladser i psykiatrien 

 

KL har modtaget forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang 

i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige pladser på 

psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitati-

onskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling)  i høring. 

 

Det har desværre ikke været muligt at få KL’s høringssvar po litisk be-

handlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og 

vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været 

politisk behandlet. 

 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. 

 

Forslag om at ændre modellen for de særlige pladser 

KL og Danske Regioner har foreslået, at de særlige pladser i psykiatrien 

omdannes til ordinære psykiatripladser forbeholdt den oprindelige mål-

gruppe. Årsagen er, at den nuværende konstruktion omkring de særlige 

pladser ikke løser det oprindelige problem og samtidig medfører en 

række problemer grundet den særlige konstruktion, der er skabt, omkring 

visitation, kapacitetsudnyttelse og finansiering. Det kan KL og Danske 

Regioners forslag ændre på, og det forudsætter, at Folketinget finder 

pengene til at etablere pladserne i behandlingspsykiatrien på ordinære 

vilkår. For KL's og Danske Regioners forslag se venligst 

http://www.kl.dk/Social-service/KL-og-Danske-Regioner-Omdan-de-150-

sarlige-pladser-id242777/.  

 

Det fremsendte lovforslag ændrer ikke afgørende på problemerne med 

den nuværende model, herunder problemstillingen omkring samtykke. 

Hertil kommer, at lempelserne i visitationskriterierne i kombination med 

forslaget om, at regionsrådet kan indstille en borger til visitationsforum, 

øger risikoen for, at der lægges et betydeligt pres på, at kommunerne vi-

siterer borgere, der i bund og grund har behov for udredning og behand-

ling i ordinært behandlingsregi, men hvor det ikke er muligt i og med at 

der mangler psykiatriske behandlingspladser. Det kan således betyde, at 

der kan blive tale om, at pladserne ikke kommer den oprindelige mål-

gruppe til gavn. Hertil kommer, at regionernes indstillingsret øger risikoen 
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for, at anvendelsen af de særlige pladser også tænkes ind som en løs-

ning i forhold til eventuelle budgettilpasningsbehov i den regionale psyki-

atri, hvilket således kan betyde, at det bliver lettere at argumentere for 

reduktion i antallet af ordinære behandlingspladser.  

 

 

 

Forudsætninger for indgåelse af aftale om de særlige pladser er ikke 

overholdt 

En grundlæggende forudsætning, for at kommunerne indgik aftalen med 

Sundheds- og Finansministeriet om at betale størstedelen af udgifterne til 

de særlige pladser, var, at kommuner og regioner skulle kunne aftale den 

nødvendige kapacitet. Det var også baggrund for, at kommunerne accep-

terede at betale for tomme pladser, fordi det var en forudsætning af kom-

munerne havde et medansvar for, hvor mange pladser, der blev etableret 

i hver enkelt region.  

 

Det var også en grundlæggende forudsætning, at pengene til at finan-

siere pladserne skulle kunne findes i socialpsykiatrien, fordi borgernes 

botilbud under indlæggelsen skulle kunne opsiges også grundet ophol-

dets længerevarende karakter og den åbenlyse mulighed for, at borgeren 

ville have behov for et andet tilbud efter udskrivning.  

 

I og med at kommuner og regioner ikke har mulighed for at aftale kapaci-

tet, og at der heller ikke er givet hjemmel til at frigøre kapacitet i social-

psykiatrien under indlæggelsen, så skaber den nuværende model et stort 

pres på besparelser i den kommunale socialpsykiatri. Resultatet er, at 

kommunerne skal finansiere tomgang, som vil kunne resultere i lavere 

normeringer, færre tilbud at vælge imellem og i værste fald lukning af til-

bud. 

 

Vurdering af de fremsendte forslag til ændringer i visitationskriterierne 

mv.  

I forhold til lovforslaget konkret har KL en række bemærkninger. KL frem-

sendte i august en opsamling på foreløbige erfaringer og forslag til æn-

dringer og præciseringer. KL noterer sig, at nogle af KL's forslag er imø-

dekommet. Det giver således fx god mening at lempe kriterierne, særligt 

for så vidt angår farlighedskriteriet, men også at ikke alle kriterier skal 

være opfyldt. Dog kan ændringen af sprogbrugen i §42 c, stk. 1 fra 'afgø-

rende' til 'bedst egnede' rejse en række problemstillinger og åbner for 

tolkninger, som ikke er hensigtsmæssige, hvorfor den oprindelige formu-

lering med fordel kan fastholdes. Samtidig er det positivt, at det af lovbe-

mærkningerne fremgår, at ophold vejledende kan vare mellem 3 og 12 

måneder. 

 

KL vurderer imidlertid, at ændringsforslaget ikke vil være tilstrækkeligt til 

at anvende den fulde kapacitet på 150 pladser. Der vil således fortsat 

være behov for at reducere antallet af pladser.  
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Det er desuden et centralt opmærksomhedspunkt, at lempelsen af visita-

tionskriterierne gør grænserne imellem ordinære psykiatripladser og de 

særlige pladser mere flydende. Der er således en risiko for, at menne-

sker, der rettelig burde tilbydes plads på en ordinær psykiatrisk senge-

plads, vil blive forsøgt visiteret ind på de kommunalt finansierede særlige 

pladser, alene fordi kapaciteten på sengeafdelingerne er utilstrækkelig. 

Og der opstår således risiko for, at kapaciteten i sygehuspsykiatrien re-

duceres yderligere, hvilket er stik imod hensigten med at etablere de 

særlige pladser.  

 

Uhensigtsmæssigt forslag om at give regionsrådet indstillingsret 

Det er derfor uhensigtsmæssigt, at det foreslås, at regionsrådet får ind-

stillingsret. Regionsrådet har ikke de fornødne oplysninger til at kunne 

oplyse sagen. Den regionale psykiatri har indsigt i borgerens psykiatriske 

problemstillinger og måske om borgerens udadreagerende adfærd, men 

kender ikke borgerens sociale situation, eller hvilke tiltag, kommunen har 

sat i værk, om alt er afprøvet og dermed, om de særlige pladser er svaret 

på borgerens problemstillinger. Hvis behandlingspsykiatrien får mulighed 

for at indstille til pladserne, risikeres det pga. manglende indsigt i borge-

rens samlede sag, at borgeren og de pårørende bliver stillet noget i ud-

sigt, som ikke kommer til at ske. Enten fordi borgeren ikke opfylder visita-

tionskravene, eller fordi kommunen af andre årsager ikke vurderer de 

særlige pladser som løsningen for den pågældende borger.  

 

Ud over skuffede borgere og pårørende risikerer det at lægge grobund 

for et dårligt fremtidigt samarbejde mellem borger, pårørende og kom-

mune. Samtidig vil det lægge et pres på kommunerne for at bevilge be-

handlingsforløb til borgere, som er i målgruppen for et ordinært behand-

lingstilbud i psykiatrien, og det risikerer at give behandlingspsykiatrien in-

citament til at færdigmelde borgere, der ikke er færdigbehandlet og fort-

sat burde tilbydes et behandlingstilbud i behandlingspsykiatrien. Hvorved 

samarbejdet mellem kommune og behandlingspsykiatri også risikerer at 

blive konfliktfyldt.  

 

Det er samtidig uklart, hvordan sagen vil blive behandlet i klagesystemet, 

såfremt behandlingspsykiatrien anbefaler et ophold på en særlig plads, 

men en kommune træffer en anden beslutning.  

 

Ønsker lovgiver at tydeliggøre muligheden for, at behandlingspsykiatriens 

viden kan bringes i spil, kan det fremføres, fx i bemærkningerne, at regi-

onsrådet kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen om, at denne 

kan overveje at lave en indstilling omkring en konkret borger. 

 

Supplerende behov for ændringer 

KL har som opfølgning på ØA19 påpeget en række ændringer og præci-

seringer, som Sundheds- og ældreministeriet har valgt ikke at tage med i 

ændringen af hjemmelgrundlaget for brug af pladserne. Det drejer sig 

om, at  

- Der bør stilles krav om, at alle afdelinger beskriver det konkrete 

behandlingsindhold på afdelingerne  
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- Det skal præciseres fra centralt hold, at indvisiterede borgere 

ikke kan udvises af afdelinger med særlige pladser med den be-

grundelse, 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 an-

komst til afdelingerne. Det bør kunne håndteres indenfor ram-

merne af de særlige pladser 

- Antallet af pladser skal aftales i lokale rammeaftaler mellem kom-

muner og regioner. Dette vil sikre, at kapaciteten stemmer 

overens med det behov for pladser, som kommunerne vurderer, 

at der er, hvorved unødigt ressourcespild undgås. Kommunerne 

skal ikke betale tomgang for pladser, de ikke har vurderet, at der 

var behov for at etablere. 

- Kommunerne skal sikres mulighed for at få refusion for særligt 

dyre enkeltsager. Uden denne mulighed kan kommunens anven-

delse af særlige pladser medføre en ekstra fordyrelse for kommu-

nen grundet refusionstab ved at tilbyde borgeren servicelovsydel-

ser på de særlige pladser frem for i andet regi. 

- Det bør præciseres, at visitationsforums vurderinger ift. valg af til-

bud alene er vejledende. Det er entydigt den visiterende myndig-

hed, der afgør, om en borger, der lever op til visitationskriterierne, 

skal visiteres til en særlig plads, og entydigt den visiterende myn-

digheds beslutning, hvornår borger skal udsluses. 

- Der med fordel tydeligt kan åbnes for, at personalet på de nye af-

delinger kan arbejde ud af afdelingerne, fx i overgangsfasen ifm. 

udslusning til kommunale tilbud.  

- Der er 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 folkeregister-

adresse, samt hvem der har handleforpligtelsen ift. opholdet, 

eventuelle uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer samt forsør-

gelse.  

 

Tidsplan for lovændringens ikrafttrædelse 

Det vækker samtidig undren, at loven først skal træde i kraft 1. juni 2019. 

Det vil medføre store udgifter til tomgang. KL finder det således uhen-

sigtsmæssigt, at kommunerne skal betale for tomgang på nyåbnede plad-

ser i perioden frem til, at de nye kriterier vedtages.  

 

KL vurderer fortsat, at der ikke bør åbnes nye pladser, førend de nu etab-

lerede er bragt i anvendelse. Fastholdes at pladserne skal åbnes, må åb-

ningen af nye pladser nødvendigvis afvente, at lovændringerne træder i 

kraft.  

 

De særlige pladser er med de foreslåede ændringer fortsat langt fra den 

oprindelige aftale, som KL indgik med staten. KL vil således gerne fortsat 

drøfte hele konstruktionen, hvor vores udgangspunkt er vores fælles for-

slag med Danske Regioner, da det er afgørende at finansieringsmodellen 

ændres. 
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De dobbeltudgifter, som kommunerne har til sociale botilbud og særlige 

pladser samt til finansiering af tomgang, ændrer lovforslaget ikke ved. Mi-

nisteriets ændringsforslag løser ikke de grundlæggende problemstillinger, 

og KL vil som påpeget indledningsvis fastholde, at den samlede model 

bør ændres, så der ikke vedvarende skal trækkes flere hundrede mio. kr. 

ud af en i forvejen økonomisk hårdt trængt socialpsykiatri, og en særlig 

gruppe af udsatte borgere kan få den støtte og behandling, de har brug 

for.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Arendt Nielsen 


