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Sundheds- og Ældreministeriet har den 11. oktober 2017 sendt Bekendtgørelse om en samlet plan 

for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling i høring. Region Nordjylland vil gerne 

takke for muligheden for at komme med høringssvar.   

 

Vi har følgende bemærkninger med enkelte konkrete forslag til justeringer og tilføjelser: 

 

 Det kan med fordel fastsættes i bekendtgørelsen, at der skal udleveres en kopi af den samlede 

plan til patienten. Kan beskrives på samme måde, som udlevering af psykiatrisk behandlingsplan, 

hvor det i psykiatriloven er fastsat, at en kopi af behandlingsplanen skal udleveres til patienten, 

medmindre denne frabeder sig dette. 

 

 I § 4 fastsættes, at det er ledelsen for de særlige pladser, som skal videregive oplysninger om pa-

tienten. Hertil skal bemærkes, at beslutningskompetencen vedrørende videregivelse af fortrolige 

helbredsoplysninger fra patientjournalen normalt ligger ved den relevante læge/sundhedsperson, 

hvilket tilsvarende bør fastsættes i denne sammenhæng.  

 

 Generelt i bekendtgørelsen anvendes betegnelsen ”patient”, men i § 6 punkt 5 står der ”borger”. 

Det bør ændres til patient, så der er entydighed. 

 

 I § 6 punkt 10 vedrørende overvejelse om patientens videre forløb efter ophold på afdelingen kan 

med fordel tilføjes, at det bør fremgå af indhold i planen, hvordan opfølgende indsats sikres og 

udskrivelse fra den særlige plads skal ske, såfremt patienten vælger at forlade den særlige plad-

ser før tid. 

 

 I forlængelse af § 6 punkt 12 om kontaktoplysninger kan det med fordel tilføjes, at der skal angi-

ves oplysninger om patientens holdning og samtykke til inddragelse af pårørende. 

 

 Der er anvendt en anden opstilling end normalt til angivelse af stykker i de enkelte paragraffer. 

Det anbefales, at dette tilrettes vanlig opstilling, af hensyn til mulighed for at kunne henvise præ-

cist til bekendtgørelsen. Det første afsnit ”Formålet med den samlede plan” bør være § 1 og det 

som i bekendtgørelsens paragraffer kaldes stk. 1 bør være stk. 2 osv. 

 

 

 

 

Høringssvar til Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på 

særlige pladser på psykiatrisk afdeling 

 

 


