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Nyhedsbrev – De særlige pladser

Flere gange om året informerer Nyhedsbrevet om 
de mest relevante historier og tiltag for De sær-
lige pladser i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Følgende afdækker andet kvartal af 2022.

Status på De særlige pladser
Region Syddanmark oplever fortsat en lav belæg-
ningsprocent på De særlige pladser. Pr. 1.7.2022 er 9 
pladser i brug fordelt i Esbjerg og Odense. Dette be-
tyder, at der er 8 ledige pladser i Odense samt 7 le-
dige pladser i Esbjerg. Der er fortsat 8 ommærkede 
pladser, som er det maksimale, Region Syddanmark 
må ommærke, jf. Psykiatriloven.

Visitationsforum for De særlige pladser har dags 
dato modtaget 8 anmodninger om indstilling til De 
særlige pladser i 2022. Odense og Esbjerg kommu-
ner tegner sig for 5 af de 8 anmodninger.

Senest opdaterede oversigt over belægning og 
anmodninger til De særlige pladser kan findes her 
Psyk-syd.dk/status.

ERFA-møde i marts 
Den 29. marts 2022 blev der afholdt ERFA-møde i 
Kolding. 

På mødet blev den generelle status og data for De 
særlige pladser gennemgået. Den lave belægning er 
ikke fordelagtig for hverken borgere i målgruppen, 
kommunerne eller psykiatrien, så mulighederne for 
en mere effektiv udnyttelse af pladserne blev drøftet. 

Nogle kommuner har peget på, at de har udfordrin-
ger med visitationskriterierne til De særlige plad-
ser. Kriterierne er lovbestemte, hvilket betyder, at 
der skal en ny lov til at ændre på kriterierne. Nog-
le af de indkomne spørgsmål fra kommunerne har 
gjort det klart, at nogle kommuner fejlfortolker vi-
sitationskriterierne og lovkravene vedrørende De 
særlige pladser, og dermed har en forkert opfattel-
se af, hvad der skal til for, at borgere er i den rette 
målgruppe til pladserne. Kommunerne kan også 
have en udfordring med at opnå samtykke til op-
hold på De særlige pladser fra borgere, som ellers 
klart er i målgruppen til De særlige pladser. 

Konsekvensen af den lave belægning på De særli-
ge pladser betyder, at kommunerne har en udgift 
som de ikke modtager nogle ydelser for, De særlige 
pladser mister kompetencer og vitale ressourcer, 
og borgerne i målgruppen ikke får den hjælp, som 
pladserne er specialiseret i at yde.

Der blev drøftet flere årsager til, hvorfor visitati-
onsforum for De særlige pladser oplever færre an-
modninger om indstilling til pladserne. Dette kan 
muligvis skyldes mangel på viden om De særlige 
pladser, bl.a. på baggrund af udskiftning af medar-
bejdere og ledere i kommunerne. En anden medvir-
kende årsag kan også være, at flere kommuner har 
afventet en udmelding om, hvad der skal ske med 
De særlige pladser fremadrettet efter den nationa-
le evaluering blev udgivet af VIVE i sommeren 2021.  

På baggrund af ovenstående er det tanken, at repræ-
sentanter fra De særlige pladser i Esbjerg og Oden-
se, samt koordinator for visitationsforum, vil besøge 
regionens 22 kommuner for at give en opdatering 
af, hvad De særlige pladser kan tilbyde borgerne i 
målgruppen, og hvordan reglerne, der regulerer De 
særlige pladser, kan og skal fortolkes. Der vil blive 
fremsendt skrivelser til kommunerne i løbet af juli 
og august for at planlægge disse besøg.

Endelig blev det besluttet, at ERFA-møderne for De 
særlige pladser fremadrettet vil starte med en kort 
status for De særlige pladser, hvorefter den reste-
rende del vil være baseret på to cases med borger-
sager, som alle parter kan drage læring af.

http://Psyk-syd.dk/status
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Nyt medlem af Visitationsforum
Janni Ellegaard fra Odense Kommune er udpeget til 
nyt fast medlem af Visitationsforum for De særlige 
pladser. Janni skal være den primære socialfaglige 
repræsentant de næste 2 år. 

Visitationsforum for De særlige pladser består af 
både faste og skiftende repræsentanter i Visitions-
forum, jf. psykiatrilovens § 42 b, stk. 2. De faste 
repræsentanter deltager i alle sager i Visitationsfo-
rum, mens de skiftende repræsentanter deltager i 
de konkrete sager, hvori de er involveret.

Ny konstitueret oversygeplejerske i Odense
Rasmus Hedelund Mørch er ny konstitueret over-
sygeplejerske på De særlig pladser i Odense.

Rasmus er uddannet sygeplejerske, og har tidligere 
fungeret som stedfortræder for funktionslederen. 

Han overtager midlertidigt stillingen som over  syge-
plejerske efter Mette Marensgaard Pedersen, der 
lige nu er konstitueret i en anden stilling i psykia-
trisygehuset. 

I ESBJERG VIL MAN DYRKE PATIENTERNES INTERESSE FOR E-SPORT 

På De særlige pladser i Esbjerg vil patienter-
ne fremover få mulighed for at dyrke E-sport 
i selskab med hinanden og personalet. Må-
let er at finde et fælles tredje, hvor alle kan 
være med, og alle kan få lov at opleve succes. 

- Det handler om at danne relationer, for det er jo 
normalvis dét, som patienterne har svært ved, for-
tæller Rasmus Vinbech Lunde, der er fysiotera-
peut på afdeling F i Esbjerg, og sammen med sin 
kollega, Anders Brink Jensen, står bag projektet. 

- Gennem E-sport kan patienterne finde noget 
at være fælles om. Forhåbentlig vil de opleve 
det som en positiv interaktion, der gør, at de 
tager den relation med ind i noget andet. Så 
kan det være dét, de taler om i fællesmiljøet.

Ideen om E-sport på De særlige pladser stam-
mer oprindeligt fra Region Midtjylland, hvor 
man har oplevet gode resultater efter ansæt-
telsen af en E-sportskonsulent. Derfor har de 
to initiativtagere fra De særlige pladser i Es-
bjerg også været på inspira tionstur i Skejby, 
ligesom de også begge har gennemført grund-
uddannelsen til E-sportsinstruktør ved DGI tid-
ligere på året. 

Tanken er, at E-sports-sessionerne skal køre et par 
gange om ugen, og tilbuddet vil således fremover 
være et supplerende tilbud i helhedsbehandlin-
gen, som tager udgangspunkt i dét, der er betyd-
ningsfuldt og meningsfuldt for den enkelte patient, 
som kan se sig i udvikling og forandring med 
denne form for psykosocial kompetencetræning.

- Det vigtigste er finde noget, som patienterne 
kan have det godt i, uden at de føler sig pres-
set. Det her bliver forhåbentlig et slags frirum, 
lyder det fra Rasmus Vinbech Lunde.

- Vi vil gerne konkurrere med den trang, som 
nogle af patienterne på De særlig pladser har, 
og her håber vi, at vi har fundet noget, som 
kan være med til at udkonkurrere den trang. 
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PATIENTER BYGGER SHELTER I ODENSE    

I juni måned var der rejsegilde på De særlig pladser 
i Odense.

Gennem flere uger var patienterne og personalet i 
gang med at bygge et shelter – og det skulle selvføl-
gelig fejres med en grill-fest.

- Patienterne har givet udtryk for, at de sy-
nes, det er super fedt at være med at bygge 
det her shelter. For det første er det en mere 
alternativ aktivitet, og så har det helt sikkert 
også en betydning, at  patienterne kommer 
ud og bruger sig selv. At kunne bruge sig selv  

fysisk i ens hverdag samtidig med, at man 
også bruger hovedet, det er godt for os alle 
sammen, fortæller Brian Cramer, der er fysio-
terapeut på De særlige pladser i Odense. 

- På mange måder er den forskel, der kan være 
mellem patienter og behandlere, også fuld-
stændig fjernet med det her projekt – for her 
har vi skulle samarbejde. Nogle af patienter-
ne har en håndværksmæssig baggrund, så de 
har måske endda haft en fordel, lyder det fra 
Brian, der var én af initiativtagerne til shel-
ter-projektet.

Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål eller brug for flere oplysninger  
om De særlige pladser, kan du læse mere 
på www.psykiatrieniSyddanmark.dk.

Du kan også kontakte juridisk konsulent,   
Thomas Arvid Gadeberg Bentsen, på mail  
thomas.bentsen@rsyd.dk eller på telefon  
99 44 48 73.

Har du input eller kommentarer til Nyhedsbrevet,  
kan du kontakte konstitueret chefkonsulent,   
Anne-Cathrine Holm, på mail acho@rsyd.dk  
eller på telefon 21 77 59 06.

Til samarbejdspartnere, juli 2022
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