Psykiatri

Visitation til de særlige pladser
- information til den
kommunale medarbejder
Denne pjece er til den kommunale medarbejder,
der overvejer at visitere en borger til de særlige
pladser i Region Hovedstaden
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Der er i alt 47 særlige pladser i Region Hovedstadens Psykiatri. De særlige
pladser er etableret på Nordsjællands Hospital i Frederikssund. De første 32
pladser åbnede 1. juni 2018. De sidste 15 pladser åbner sidst i 2018.
Et ophold er frivilligt og forventes at have en varighed af 3-6 måneder. Opholdet
skal løbende revurderes.
Tilbuddet er etableret i henhold til psykiatriloven.

Om de særlige pladser
Målgruppen
Målgruppen for de særlige pladser er særligt udsatte personer over 18 år med
svære psykiske lidelser, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb,
særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og uforudsigelig
adfærd, og ofte misbrug og/eller dom til behandling.
Det er samtidig et frivilligt tilbud, og borgeren skal være indstillet på at arbejde
med sine udfordringer.
Formålet
Formålet med patienternes ophold på de særlige pladser er gennem en intensiv
behandlings- og rehabiliteringsindsats at stabilisere patientens helbred og
forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.
Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og fore
bygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.
Behandlingstilbuddet
Behandlingen har fokus på rehabilitering gennem psykiatrisk behandling, socialfaglige indsatser og eventuel misbrugsbehandling.
Personalet inddrager hverdagslivet som en vigtig del af den rehabiliterende
indsats og målretter indsatsen til den enkelte. Patientens medinddragelse og
medbestemmelse i hverdagen er væsentligt for den rehabiliterende indsats.
Afsnittene er særligt indrettede for at fremme den rehabiliterende tilgang.
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 otion, mindfulness, kreativitet og udeliv vil være en væsentlig del i hverdagen.
M
Der vil være både individuel terapi og gruppeterapi.
Behandlingen er aktivitetsorienteret, fordi:
• Aktiviteter er en god måde at nå patienterne på
• Aktiviteter er en god måde at opbygge tillid på
• Aktiviteter er et alternativ til misbrug
• Aktiviteter giver patienten adgang til at mindes, hvad der giver hans eller
hendes liv mening
Personale
Personalet er sammensat af en bred gruppe af forskelligt uddannede medarbejdere:
Psykologer, psykiatriske overlæger, almen mediciner/somatisk læge, ergo- og
fysioterapeuter, pædagoger, socialpædagoger, socialrådgivere samt sundhedsfagligt personale.
Motivation er et nøgleord
Et ophold er frivilligt, og borgeren skal derfor afgive et informeret samtykke til
opholdet. Det er derfor en vigtig opgave for kommunen at motivere borgeren til
at samtykke til et ophold.
Det er centralt for at nå så langt som muligt med behandlingen og rehabiliteringen under opholdet, at borgeren er motiveret for et ophold. Medarbejdere
fra afdelingen deltager derfor gerne i et møde med borgeren, og borgeren er
velkommen til at komme på besøg på afdelingen for de særlige pladser og få
rundvisning og en snak.
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Om visitationsprocedure
Visitation
Sådan anmoder kommunen om visitation af en borger til de særlige pladser:
Afklaringsproces:
Kommunen skal vurdere, om borgeren opfylder alle seks kriterier for at blive
visiteret til en plads:
1 Borgeren vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og
uforudsigelig i sin adfærd.
2 Borgeren har en svær psykiatrisk lidelse.
3 Borgeren har særlige sociale problemer.
4 Borgerens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri.
5 Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme
den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte,
herunder evt. misbrugsbehandling.
6 Opholdet vurderes, på baggrund af en begrundet formodning, at være egnet
til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige
genstande eller begå kriminalitet.
• Kommunen skal indhente oplysninger om borgeren til dokumentation for
vurderingen af, at borgeren opfylder de seks kriterier.
• Kommunen skal så vidt muligt inddrage borgeren og eventuel værge eller en
anden relevant person i borgerens netværk. Eventuelle bemærkninger fra de
pågældende skal indgå i anmodningen til visitationsforum.
Information til borger:
Kommunen skal informere borgeren om:
• tilbuddet, rammerne og behandlingen
• reglerne om indhentelse og videregivelse af oplysninger om borgeren
• at reglerne om anvendelse af tvang i psykiatrien gælder under indlæggelsen.
Se eventuelt pjece til borgeren om tilbuddet »Ophold på de særlige pladser i
psykiatrien - information til borgeren« og anden information på hjemmesiden.
Kommunen kan kontakte afdelingen for de særlige pladser for at aftale møde
mellem kommunen, borgeren og afdelingen, eventuelt med besøg på afdelingen.

Informeret samtykke:
• Det er et frivilligt ophold, og borgeren skal derfor give informeret samtykke til
opholdet efter de almindelige regler i kapitel 5 i sundhedsloven. Kommunen
skal indhente borgerens samtykke. Der er ikke krav om, at samtykket skal
afgives skriftligt, det kan afgives mundtligt. Husk at journalføre samtykket.
Anmodning:
• Kommunen sender en begrundet anmodning (anmodningsskema findes
på hjemmesiden) til sekretariatet for visitationsforum sammen med de
indsamlede bilag/oplysninger. Se hjemmesiden for de særlige pladser. www.
psykiatri-regionh.dk/frederikssund
Visitationsforum:
• Der er planlagt fast mødedag hver onsdag i visitationsforum for de særlige
pladser.
• Sagen behandles på møde i visitationsforum, hvor visitationsforum ud fra
oplysningerne i sagen vurderer, om borgeren opfylder alle visitationskriterier.
• Visitationsforum kan indstille eller ikke indstille borgeren til visitation til et
ophold på de særlige pladser. Hvis visitationsforum indstiller borgeren til
visitation, gives der et forslag til tidsplan for opholdet (indlæggelsesdato og
dato for revurdering).
• Visitationsforum sender en indstilling til kommunen inden for 14 kalender
dage fra modtagelse af anmodningen.
Kommunens afgørelse:
På baggrund af indstillingen fra visitationsforum skal kommunen træffe afgørelse om visitation eller afslag på visitation til en af de særlige pladser inden for
7 kalenderdage efter, at indstilling fra visitationsforum foreligger.
Underretning af visitationsforum:
Kommunen underretter visitationsforum om afgørelsen inden for 7 kalender
dage efter kommunens afgørelse foreligger.
Visitationsprocessen kan illustreres således:

Visitation til de særlige pladser
Visitationforum behandler
Anmodning fra
kommunalbestyrelsen
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14 dage
Haster

7 dage

En indstilling til
kommunalbestyrelsen

7 dage

Afgørelse fra
kommunalbestyrelsen

Ophold på de
særlige pladser
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Takst
Taksten udgør 3.897 kr. (i 2018) pr. dag, borgeren op
holder sig på en af de særlige pladser.
Taksten omfatter alle relevante faglige ydelser under
opholdet.
Der kan ikke opkræves egenbetaling fra borgeren, da 
der er tale om en indlæggelse og ikke et boophold.

Kontaktinfo
Har du spørgsmål så kontakt:
Sekretariat for visitationsforum
Patrik Nilsson
Telefon: 38 64 00 06
adm-visitationsforum.region-hovedstadens-psykiatri@
regionh.dk
De særlige pladser i Frederikssund
Afsnitsledende psykolog Mette Fauerholdt Hyldtoft
Telefon: 24 82 22 81
mette.fauerholdt.hyldtoft@regionh.dk
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Læs mere om de særlige pladser på
www.psykiatri-regionh.dk/frederikssund

Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Nordsjælland

