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Høringssvar til høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt 
på særlige pladser på psykiatrisk afdeling 
 
LOS – De private sociale tilbud vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til 
høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på 
psykiatrisk afdeling. Som følge af lov nr. 691 af 08/06/2017 om ændring af lov om anvendelse 
af tvang i psykiatrien og sundhedsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for at udarbejdelse 
af en samlet plan for borgere, der har ophold i de særlige pladser på psykiatrisk afdeling jf. § 
42 e. Det er LOS’ vurdering, at en samlet plan vil sikre borgeren en mere målrettet og kvalifi-
ceret indsats i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling.  
 
Det fremgår af forslagets § 2, stk. 1, at kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune 
bør fremsende den samledde plan til alle relevante aktører. LOS vil gerne understrege behovet 
for at eksempelvis borgerens botilbud eller leverandøren af anden socialpædagogisk støtte 
bliver involveret i den samlede plan med henblik på en mere helhedsorienteret indsats på 
forskellige plan. Den samlede forståelse for indsatsen på den psykiatriske afdeling vil give en 
større indsigt i, hvorledes det pædagogiske personale skal håndtere borgerens adfærd og even-
tuelle efterfølgende problematikker. LOS opfordrer på ovenstående baggrund til, at komunal-
bestyrelsen skal fremsende den samlede plan til alle parter, hvor det findes nødvendig for 
udførelsen af den samlede plan samt alle andre relevante parter. 
 
Forslagets § 3 angiver, at den samlede plan skal ske ”(..) i forbindelse med indskrivnignen af 
patienten og bør senest foreligge 4 dage efter indlæggelsens påbegyndelse (..)”. Paragraffens 
ordlyd findes at sidestille med en tilsigtserklæring om, at den samlede plan bør foreligge senest 
4 dage efter indlæggelsen. Da indlæggelsen er indgribende i borgerens bevægelsesfrihed og 
indllæggelsen kan medføre tvang, mener LOS, at den samlede plan skal foreligge senest 4 
dage efter indlæggelsen. Efter LOS’ opfattelse er en bindende tidsfrist nødvendig for at sikre 
borgerens rettidige inddragelse i udformningen af den samlede plan.  
 
Tilsvarende problematik, som beskrevet i ovenstående, beskrives i forslagets § 6, stk. 1, pkt. 
9; borgeren bør inddrages i belsutningen om prioriteteringen af de enkelte indsatser. LOS 
mener, at inddragelse af borgeren er nødvendig for hurtigere og mere dybdegående behand-
ling. Endvidere mener LOS, at patientens nærmeste pårørende, med samtykke fra borgeren 
eller dennes værge, skal have mulighed for at kommentere på den samlede plan jf. pkt. 11. 
En tilrettelse af punktet vil være i overensstemmelse med, at også pårørende og andre perso-
ner i patentiens netværk kan indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af selv samme samlede 
plan. 
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