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Nyhedsbrev – De særlige pladser

Flere gange om året informerer nyhedsbrevet om 
de mest relevante historier og tiltag for De særlige 
pladser i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Følgende afdækker fjerde kvartal af 2021 samt 
begyndelsen af 2022. 

Status på De særlige pladser
Døgntaksten for De særlige pladser er pr. 1. januar 
2022 reguleret til 4.165 kroner.

Region Syddanmark oplever fortsat en relativ 
lav belægningsprocent på De særlige pladser. Pr. 
1.2.2022 er 6 pladser i brug i både Esbjerg og Oden-
se. Dette betyder, at der er 5 ledige pladser i Oden-
se samt 7 ledige pladser i Esbjerg. Der er fortsat 8 
ommærkede pladser, som er det maksimale Region 
Syddanmark må ommærke, jf. Psykiatriloven.

Samlet set blev der modtaget 18 anmodninger 
om indstilling til De særlige pladser i 2021. De 18 

anmodninger fordeler sig på 11 ud af regionens 
22 kommuner. 5 kommuner tegner sig for 67% af 
anmodningerne. Af de 18 anmodninger er 1 af-
vist uden behandling, 4 er ikke indstillet, og 13 er 
indstillet til indlæggelse på De særlige pladser. Ud 
af de 13 anmodninger, som blev indstillet til ind-
læggelse, er der 4, der ikke blev visiteret af kom-
munerne. Fordelingen af de 18 anmodninger er på 
4 kvinder og 14 mænd, og aldersmæssigt har den 
yngste været 21 år og den ældste 54 år. 

Senest opdaterede oversigt over belægning og 
anmodninger til De særlige pladser kan findes på 
hjemmesiden psyk-syd.dk/status.

Oplæg til en ny 10-årsplan i psykiatrien 
Den 13. januar 2022 udgav Sundhedsstyrelsen et 
fagligt oplæg til en ny 10-årsplan for psykiatrien. 
Rapporten indeholder, ud over en lang række an-
befalinger, også en grundig afdækning af psykiatri-
området på tværs af problemstillinger og sektorer. 
Også De særlige pladser bliver omtalt i korte 
vendinger, hvorfra det nævnes, at man har opnået 
erfaringer på området ”med det formål at sikre 

en mere målrettet og specialiseret indsats for en 
mindre gruppe af særligt udsatte mennesker med 
psykiske lidelser, herunder at stabilisere den enkel-
tes helbred, forbedre evne til at mestre hverdagen 
og forebygge anvendelse af tvang, samt at forebyg-
ge konflikter og voldsepisoder.” 

Det faglige oplæg skal nu drøftes politisk.   

TILLYKKE TIL ESBJERG 

Stort tillykke til De særlige pladser i Esbjerg der 
fyldte 3 år den 1. december 2021. Dagen blev mar-
keret med kage til både patienter og personalet. 
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Terapihunden Mocha på forsiden af fagblad
Hundehvalpen Mocha fra De særlige pladser i 
Esbjerg var i december måned 2021 på forsiden af 
fagbladet Ergoterapeuten. Mocha, der blev præ-
senteret i det sidste nyhedsbrev, er i år startet på 

uddannelsen som terapihund, og tanken er, at hun 
skal fungere som terapihund på afsnittet. En histo-
rie som Ergoterapeuten valgte at sætte fokus på i 
deres seneste nummer: 

KUNST SKAL VÆRE MED TIL AT SKABE HÅB PÅ  DE SÆRLIGE PLADSER I ODENSE 

Værker der illustrerer hverdagen, malet af kunst-
neren Eske Touborg, skal være med til at skabe liv, 
dynamik og energi på De særlige pladser i Odense. 
Tanken er, at kunsten skal være med til at give 
patienterne håb og mod på fremtiden.  

Et barn på en løbecykel i vandkanten ved Vester-
havet. En stor grøn plante. En gruppe unge mænd 
der leger vandkamp. En vaskemaskine. En far der 
bærer sit lille barn. Og en mindre forsamling der 
alle venter på bussen i regnvejr.  

Det er billeder af disse helt almindelige hverdags-
situationer, der nu pryder væggene på De særlige 
pladser i Odense.   

Det er motiver, som langt de fleste kan relatere til 
– og netop dét har haft en afgørende betydning for 
valget af udsmykningen. 

- Hvide vægge kan hurtigt blive klinisk og 
kolde at se på, og for mange af vores patien-
ter, der er her over en længere periode, er det 
vigtigt at få skabt en god stemning. 

- En vandkamp, eller en lille dreng på cykel er 
jo noget, som alle kan relatere til, og det er 
vigtigt i forhold til selve recovery-delen – at få 
skabt et håb eller en bevidsthed om, at der er 
mulighed for fremskridt hos vores patienter, 
fortæller Trine Hansen, der er ergoterapeut 
på De særlige pladser i Odense. 

Værkerne er ikke som ”typiske malerier” – de er 
hverken indrammet eller flytbare – men derimod 
malet direkte på væggen på De særlige pladser.  

På denne måde får kunsten lov til at skille sig ud som 
noget ganske særligt, og dette kan muligvis også 
være med til inspirere patienterne, forklarer Trine 
Hansen, der har været ansat på afdelingen siden 
opstarten af det psykiatriske tilbud i Odense sidste år.  

- Det handler om at tænke lidt ud over de 
rammer, der ellers normalt er.  

- At turde gøre noget anderledes kan måske i 
virkeligheden også give patienterne en tro på, 
at det er okay, at kaste sig ud i nyt. Så på den 
måde kan det også være et forbillede – ”hvis 
de tør, så tør jeg også”, lyder det fra Trine 
Hansen, der indtil nu kun har fået positive til-
kendegivelser omkring kunsten fra borgerne. 
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PATIENTERNE ER BLEVET INDDRAGET I PROCESSEN 

Det er kunstneren Eske Touborg, der er manden 
bag de i alt otte værker på gangene i Odense.  

Den Århusianske kunstner, der ligeledes kan bryste 
sig af samarbejde med museer som ARoS og Luisia-
na, har også tidligere udsmykket væggene på Psykia-
trisk Afdeling Svendborg, og derfor takkede han også 
hurtigt ja, da muligheden bød sig denne gang. 

- Noget at det sjoveste ved at være på de
psykiatriske afdelinger er, at tale med dem,
som er her. Jeg har også oplevet en patient
som konsekvent satte sig bag ved mig og fulg-
te arbejdet hele dagen. Vi fik nogle virkelig
interessante samtaler, forklarer Eske Touborg,
der allerede tidligt i processen har inddraget
patienterne.

Gennem personalet på De særlige pladser har pa-
tienterne nemlig fået mulighed for at komme med 
inputs til, hvilke hverdagsbeskæftigelser der har 
betydning for deres liv – eksempelvis, hvad der gør 
dem glade. Herefter har Eske Touborg samlet det i 
sine værker.  

- Når man ikke har det ret godt i livet er det
næppe alle festerne, rejserne og det ekstra-
ordinære man længes efter, det er måske
i virkeligheden dét at få en hverdag til at
fungere, der betyder rigtig meget, forklarer
kunstneren, der brugte tre dage på at færdig-
gøre projektet i Odense.

- Hverdagen kan være at sidde ved bustoppeste-
det i regnvejr, spise kedeligt rugbrød eller vaske
tøj, men det kan også være at drøne rundt på
cykel i vandkanten eller lege vandkamp med
sine venner. Det er de følelser, der ligger bag,
som kunsten kan være med til at vække.

Kunsten skal bruges i hverdagen 
Det er da også meningen, at kunsten skal bruges 
aktivt i behandlingen af borgerne, lyder det fra 
Trine Hansen, der blandt andet vil bruge billeder-
ne til at skabe associationer til gode oplevelser i 
patienternes liv.  

- Hvis der nu er én, der er lidt trist, og som
er vant til at fiske, kan vi jo gå hen til bille-
det, hvor der er noget vand, og starte en god
samtale omkring det. Og få vakt nogle gode
minder og glæde den vej, fortæller hun.

Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål eller brug for flere oplysnin-
ger om De særlige pladser, kan du læse mere 
på hjemmesiden psyk-syd.dk/saerlige-pladser.

Du kan også kontakte juridisk konsulent, 
Thomas Arvid Gadeberg Bentsen, på mail: 

 eller på telefon 
99 44 48 73.

Har du inputs eller kommentarer til Nyhedsbre-
vet, kan du kontakte kommunikationskonsulent, 
 Anne-Cathrine Holm, på mail: 
eller på telefon 21 77 59 06.
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