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Til Sundheds- og Ældreministeriet       

Vordingborg 
23. februar 2017 

 
 
 
 
Høringssvar vedr. revideret udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, 
lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og 
lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)  
 
Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark takker for muligheden for 
at kommentere på det reviderede udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psyki-
atrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger). 
 
Foreningen har med tilfredshed bemærket, at det reviderede lovforslag indebærer, at det forudsættes, at 
der skal tilknyttes faste speciallæger i psykiatri til de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. 
 
Foreningen har tillige med tilfredshed noteret sig, at det af lovforslaget nu fremgår, at klager over åbning og 
kontrol af post, undersøgelse af stue og ejendele samt forvaring af ejendele mv. skal rettes til regionsrådet - 
i stedet for som tidligere beskrevet til kommunerne. 
 
Det fremgår af lovforslaget, som tidligere bemærket af foreningen, at formålet med de særlige socialpsykia-
triske afdelinger er at skabe pladser i en ny tilbudstype for borgere, der hverken er i målgruppen for ophold 
på en psykiatrisk afdeling eller et socialpsykiatrisk botilbud. Foreningen har - uagtet den foreliggende takst-
aftale – fortsat vanskeligt ved at se, hvordan dette hænger sammen med, at kommunerne skal finansiere 
80% af de forudsatte omkostninger, når der er tale om borgere, for hvem forsyningsansvaret hidtil har været 
delt mellem kommune og regionen.  
 
Foreningen finder det uklart, hvordan det sikres, at der sker en løbende kapacitetsjustering, og hvordan fi-
nansieringen skal være i opstartsperioden. 
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Foreningen finder det fortsat uklart, hvordan kommunerne skal løfte forsyningsansvaret i relation til udskriv-
ning fra de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Dette gælder især i de tilfælde, hvor borgere er visi-
teret uden samtykke, og hvor betingelserne for visitationen efter et kortere ophold ikke længere er tilstede. 
I de tilfælde kan borgeren ikke vente på, at der f.eks. kommer en ledig plads på et egnet botilbud. Foreningen 
frygter, at det i praksis vil betyde, at man må holde pladsen ledig for borgere, som kommer fra eksisterende 
socialpsykiatriske tilbud og som opholder sig midlertidigt på en socialpsykiatrisk afdeling. Dette vil medføre 
en merudgift for kommunen til driften af den tomme plads. 
 
Foreningen henviser i øvrigt til sit høringssvar af 24. januar 2017. 

 

 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Linnet  
Landsformand 
 

 


