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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på 
særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Tårnby Kommune fremsender hermed høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet 
plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdelingen. 

Tårnby Kommune vil indledningsvist gerne fremhæve at bekendtgørelsen giver et godt 
grundlag for udfærdigelse af en samlet plan for patienter der får ophold på særlige 
pladser på psykiatrisk afdeling.  

Vi mener at den samlede plan burde have fokus på den fremtidige indsats og udgøres af 
de erfaringer og effekter, som et ophold på en af de særlige pladser sikrer de indlagte 
patienter. 

Det er opholdet som giver et lægefagligt og socialfagligt erfaringsgrundlag at opbygge 
den fremtidige indsats på. Det vil i givet fald også være naturligt i forlængelse af, at 
målgruppen erfaringsmæssigt er vanskelig at håndtere særskilt i kommunalt såvel 
regionalt regi. 

Overordnet set mener vi at overlægen, sundheds- og socialfaglige personale på den 
særlige afdeling har det bedste grundlag for på kvalificeret vis, at tilrettelægge den 
daglige indsats. Planen bør således ikke indeholde elementer om specifikke indsatser, 
der tilbydes under opholdet, men naturligvis en overordnet formåls- og 
målsætningsbeskrivelse.

Specifikt for bekendtgørelsen vil vi gerne fremhæve:

1) 4 dage er urealistisk set i forhold til oplysningsgrundlaget karakter og omfang, når 
der ikke er angivet processuelle krav for, hvornår patienterne skal tilbydes ophold 
efter visitation. Der kunne med rette forventes at borgerne overføres direkte fra 
psykiatrisk skadestue til den særlige plads i umiddelbar forlængelse af 
kommunens visitation. I det tilfælde har kommunen 4 dage til at indhente et 
omfangsrigt oplysningsgrundlag og afholde møde med patient såvel afdelingen.  

2) Borgerens retsstilling og kommunens forpligtelse er uklar ved manglende 
samtykke fra borgeren i forhold til den samlede plan, jf. bekendtgørelsen § 4. 
Bestemmelsen giver hjemmel til at indhente oplysninger i relation til afgørelse om 
visitation og ledelsen pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for den 
samlede plan. Retsstillingen er uklar for kommunens indhentelse af oplysninger 
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fra de øvrige instanser fx egen læge eller kriminalforsorgen, og særligt i tilfælde 
af manglende samtykke fra borgeren. 

3) Det er uklart hvem der har ansvaret for at belyse sagen i forhold til 
visitationsforummets indstilling, jf. § 42 h. Det er ikke præciseret, hvem der er 
ansvarlig for at belyse sagen for visitationsforummets indstilling og således uklart 
hvorvidt belysning heraf påhviler visitationsforummet eller kommunen. 

4) Angivelse af eventuel beskæftigelsesplan i bekendtgørelsen § 5 samt supplering 
af beskæftigelsesplan i § 6, stk. 1, nr. 10. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at rette henvendelse til 
undertegnede.

Venlig hilsen

Leon E. Honoré
Centerleder


