
  

 
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed Landsformanden  
Blekinge Boulevard 2 www.sind.dk Knud Kristensen Tlf.: 86 17 63 98 
2630 Taastrup landsforeningen@sind.dk Stenvadet 6 Mobil: 40 30 63 98 
Tlf.: 35 24 07 50 Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary 8240 Risskov kk@sind.dk 
 

 
 

 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på 
særlige pladser på psykiatrisk afdeling 
 
SIND er blevet inviteret til at komme med bemærkninger til ovennævnte. 

SIND takker for invitationen, og jeg fremsender hermed vores bemærkninger. 

SIND finder det udarbejdede udkast i overensstemmelse med bestemmelser-
ne/intentionen i lovændringen, men vi har et par enkelte forslag til forbedrin-
ger/tydeliggørelser. 

1. Det fremgår af udkastet til § 2, stk. 3 at planen så vidt muligt skal udarbejdes i samar-
bejde med patienten, eventuelle pårørende og andre personer i personens netværk. 

SIND ser gerne, at der direkte henvises til at psykiatrilovens almindelige bestemmelser 
også finder anvendelse for indlæggelse på de særlige pladser – og dermed også på udar-
bejdelsen af den samlede plan. Her tænker vi især på lovens § 2, stk. 3, hvor der står at 
patienten i videst muligt omfang skal have mulighed for selv at træffe beslutninger og på 
§ 3, stk. 5 og 6 om forhåndserklæringer. 

Med den valgte formulering kommer bestemmelsen til at fremstå som om, at patienter-
nes selvbestemmelse er mindre på disse særlige pladser end i psykiatrien i øvrigt – hvil-
ket naturligvis ikke er tilfældet. 

Når vi i SIND mener, at det er relevant at nævne ovenstående specifikt, så er det fordi 
man ikke i kommunerne har erfaring med psykiatriloven. 

2. Det fremgår af udkastet til § 3, stk. 1, at den samlede plan senest bør foreligge 4 dage 
efter indlæggelsen. Erfaringerne siger, at dette vil føre til, at planen tidligst vil foreligge 
4 dage efter indlæggelsen. 

Udgangspunktet bør være, at planen foreligger inden indlæggelsen og kun i særlige situ-
ationer senere – og da senest 4 dage efter indlæggelsen. 

3. Det fremgår ikke, at patienten skal have udleveret en kopi af den samlede plan. I hen-
hold til lovens § 3, stk. 3 skal patienten have udleveret en kopi af behandlingsplanen, 
medmindre han/hun frabeder sig dette. 
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SIND finder det naturligt, at denne bestemmelse også kommer til at gælde for hele den 
samlede plan. Dette kan teknisk gøres ved at indføje en bestemmelse i bekendtgørelsen 
om, at lovens § 3, stk. 3, 2. punktum finder anvendelse også for den samlede plan. 

 

Med venlig hilsen 

 
Knud Kristensen 
Landsformand 


