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Svar på høring vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske af-

delinger 

 

Danske Regioner har den 21. december 2016 modtaget Sundheds- og Æl-

dreministeriets høring over lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske 

afdelinger og afgiver hermed høringssvar. Der tages forbehold for politisk 

behandling af høringssvaret.  

 

Efter en række drab, vold og trusler om vold på landets socialpsykiatriske 

bosteder efterlyste Danske Regioner i foråret 2016 nogle mere robuste ram-

mer for rehabilitering og recovery af de mest udsatte borgere med svære 

psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og ofte betydelige misbrugspro-

blemer. Med delaftalen til satspuljen fra oktober 2016 om bl.a. etablering af 

specialiserede socialpsykiatriske afdelinger og nærværende lovforslag tages 

et afgørende skridt hertil. Det vil Danske Regioner gerne kvittere for.  

 

Danske Regioner har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

Beføjelser  

Danske Regioner tager til efterretning, at de specialiserede socialpsykiatri-

ske afdelinger etableres med hjemmel i Psykiatriloven frem for Servicelo-

ven.  

 

Danske Regioner er enig i, at kun beføjelser eksplicit nævnt i lovforslaget 

må bringes i anvendelse. Det er afgørende for både patienternes og persona-

lets retssikkerhed. Vi opfordrer desuden til, at psykiatrilovens regler om ef-

tersamtaler som opfølgning på en tvangsanvendelse og tidsfrister for revur-

dering af, om en iværksat tvangsforanstaltning skal opretholdes eller op-

høre, indarbejdes i loven. 

 

Som lovforslaget er udformet får personalet på de specialiserede socialpsy-

kiatriske afdelinger imidlertid ikke adgang til under nærmere omstændighe-

der at fastholde beboere, f.eks. med henblik på at adskille og føre de impli-

cerede parter i en konflikt væk fra situationen. Både i henhold til reglerne 
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Side   2 om magtanvendelse i Serviceloven og Psykiatrilovens bestemmelser om 

tvang er der i dag adgang hertil. For at kunne forebygge, nedtrappe og om 

nødvendigt opløse konflikter, der kan udvikle sig voldeligt, er behov for til-

svarende beføjelser på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.  

 

Regionerne arbejder målrettet på at indfri målsætningerne om at halvere 

brugen af bæltefikseringer og nedbringe øvrig tvang i psykiatrien inden 

2020 jf. partnerskabsaftalerne med Sundheds- og Ældreministeriet herom. 

Der er iværksat en lang række initiativer til at nedbringe anvendelsen af 

tvang, og man har på de psykiatriske afdelinger gjort sig mange gode erfa-

ringer. Disse erfaringer skal også komme de nye specialiserede socialpsyki-

atriske afdelinger til gode, så de nye beføjelser anvendes mindst muligt. 

 

Fokus på udviklingen af socialpsykiatrien  

Den aktuelle udvikling med voldsepisoder og tragiske drab har vist et be-

hov for at sikre en fortsat udvikling af socialpsykiatrien. Der er f.eks. behov 

for at styrke botilbuddene sundhedsfagligt og intensivere misbrugsbehand-

lingen. Alternativt kan konsekvensen blive, at de 150 specialiserede social-

psykiatriske pladser, som etableres med lovforslaget, ikke rækker. 

 

Danske Regioner noterer, at Ombudsmanden vil sætte fokus på området i 

2017.  

 

Visitationsforum 

Ensartet visitation af høj faglig kvalitet er vigtigt for at kunne yde en speci-

aliseret rehabiliterings- og behandlingsindsats.  Danske Regioner tilslutter 

sig derfor, at lovforslaget forankrer ansvaret for at drive og sekretariatsbe-

tjene visitationsforummet i regionen. Tilsvarende vil en placering af visita-

tionsforum i regionerne smidiggøre en effektiv kapacitetsudnyttelse på 

tværs af regionerne, således at tomme pladser undgås. Dette praktiseres al-

lerede med gode erfaringer på de sikrede institutioner for børn og unge, 

som regionerne driver.  

 

En forankring i regionerne indebærer desuden, at visitationsforum kan be-

mandes med faste og gennemgående personer (bortset fra repræsentanten 

fra handlekommunen), hvilket giver bedre mulighed for med afsæt i faglig 

tyngde at skabe sammenhæng, ensartethed og kontinuitet i visitationsprak-

sis samt opbygge og fastholde viden på området. 

 

Fysiske rammer 

Skal de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger leve op til formålet 

om en mere målrettet indsats med fokus på voldsforebyggelse og mindre 

tvang/ magtanvendelse kræver det, at de fysiske rammer understøtter dette. 

Det viser al erfaring.  

 

I lovforslaget forudsættes det, at de specialiserede socialpsykiatriske afde-

linger kan etableres i eksisterende byggeri. Danske Regioner er enig i, at 



 

Side   3 det er nødvendigt, for at kunne etablere de specialiserede socialpsykiatriske 

afdelinger hurtigt og blive klar til drift i 2018.  

 

Det betyder omvendt, at renoverings- og ombygningsbehovet i de relevante 

bygninger er stort. De konkrete lokaliteter, der ligger i nærhed af psyki-

atrien, og som er i spil ude i regionerne, består primært af ældre somatiske 

sygehusbygninger. Det indebærer, at der er behov for bygningsmæssige til-

pasninger i form af flugtveje, etablering af bad/ toiletforhold, tilpasning af 

gang- og fællesarealer, etablering af udearealer og faciliteter til aktivitets- 

og beskæftigelsestiltag. De afsatte anlægsmidler i 2017 er utilstrækkelige 

hertil, ligesom der kan være behov for nybyggeri. Spørgsmålet om heraf af-

ledte kapitaludgifter er ikke berørt, hverken i lovudkastet eller den bagved-

liggende politiske aftale.   

 

Tekniske bemærkninger 

Som del af nærværende høringssvar vedlægges et høringsnotat, som inde-

holder mere tekstnære og tekniske bemærkninger til lovforslaget. 

 

For så vidt angår lovforslagets økonomiske konsekvenser forudsættes regio-

nerne kompenseret efter gældende DUT-regler.  

 

 

 


