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Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. 

(præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, 

indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de 

særlige pladser). 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. oktober 2018 sendt udkast til forslag til 

ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af målgruppen 

til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og 

justering af visitationskriterierne til de særlige pladser) i høring. 

Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at kommentere lovforslaget, og 

har følgende kommentarer hertil. 

 

Støtter Danske Regioner og KL’s forslag 

I forbindelse med lovforslaget har Danske Regioner og KL meldt ud, at de mener, at 

de 150 pladser bør konventeres til sengepladser på ordinære vilkår, som er 

reserveret til den oprindelige målgruppe. Sengepladserne skal ifølge forslaget have 

samme rehabiliterende sigte, bestå af en tværfaglig vifte af kompetencer og give 

mulighed for et længerevarende ophold. Ergoterapeutforeningen støtter som 

udgangspunkt forslaget fra KL og Danske Regioner, men for os er det afgørende, at: 

- Det rehabiliterende formål med pladserne bevares. Ergoterapeutforeningen 

mener, at det er vigtigt, at de psykiatriske patienter under indlæggelsen kan 

trænes i og vedligeholde et så normalt hverdagsliv som muligt, og at de 

psykiatriske patienter hjælpes til at finde frem til personlige mestringsstrategier, 

som gør dem bedre i stand til at håndtere deres psykiske lidelse. 

- Kommunernes medfinansiering af de 150 pladser (på 80 procent) rent faktisk 

bliver tilbageført til socialpsykiatrien. For pengene er meget tiltrængte i 

socialpsykiatrien. I de nuværende kommunale opgørelser på området, kan det 

imidlertid være vanskeligt at dokumentere, hvor pengene bruges. 

- Regionerne får tilført tilstrækkeligt med penge fra staten til at omlægge og drifte 

sengepladserne. Det redegøre Danske Regioner og KL også for i deres fælles 

notat. 

- Der én gang for alle træffes en beslutning om, hvorvidt de 150 pladser fortsat 

skal eksistere. For den usikkerhed, der politisk vedbliver med at være omkring 

pladserne, gavner hverken patienterne eller de ansatte. 

- Medarbejderne der er ansat på afdelingerne for de 150 pladser, omplaceres til 

de nye sengeafdelinger eller andre steder i psykiatrien. Ved politisk at give den 

garanti, viser man, at det ikke er medarbejderne på de 150 pladser, der skal 

bøde for de skiftende politiske holdninger. Samtidig står vi en situation, hvor der 

mangler medarbejdere i psykiatrien, så det vil være helt oplagt at omplacere de 

medarbejdere, man allerede har ansat i regionen.  

 

Tilbagemeldinger fra vores medlemmer 

Ideen om de 150 pladser er ikke groet i vores have, men som fag går vi altid 

konstruktivt ind i de rammer, vi får udstukket, og det har vi også gjort i dette tilfælde. 
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Vi har derfor også flere medlemmer, der har taget udfordringen op, og har søgt mod 

de nye afdelinger. Vores tilbagemeldinger omkring, hvordan det står til på de nye 

afdelinger er meget forskellige. På nogle afdelinger meldes der om dårligt 

arbejdsmiljø, og på andre afdelinger har man oplevelsen af, at man langsomt er ved 

at få etableret en god afdeling, hvor de første små succeshistorier er ved at vinde 

frem. Samtidig har vi medlemmer i den øvrige psykiatri – både regionalt og 

kommunalt – som giver udtryk for, at de er meget pressede, og som finder det 

frustrerende, at der står ledige sengepladser på de nye afdelinger.  

 

Vi har i hele processen argumenteret for, at det reele problem er, at der ikke har 

været afsat tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte opgaven på psykiatriområdet 

forsvarligt. Det mener vi stadig gør sig gældende – også efter den netop indgåede 

satspuljeaftale for psykiatriområdet. I et system der er så presset på økonomien, er 

det vigtigt, at vi bruger pengene klogt, og derfor mener vi ikke, at vi kan holde til, at 

der er senge, der står ubrugte hen. 

 

Ændringen i visitationskriteriet 

Hvis der politisk ikke er opbakning til at følge Danske Regioner og KL’s forslag, så 

mener vi, at de fremlagte ændringer i visitationskriterierne bør gennemføres. Det gør 

vi ud fra et håb om, at det vil kunne få flere af de 150 pladser besat. Vi hæfter os 

særligt ved, at: 

- Visitationskriterierne bliver mere fleksible. Der er lagt op til, at der er færre krav, 

der skal være opfyldt, for at en patient kan visiteres til pladserne. Samtidig er der 

bredere formuleringer ift. farlighedskriteriet og behovet for udredningen af 

patientens psykiske lidelse. Det håber vi vil betyde, at det vil være muligt at finde 

flere egnede patienter i målgruppen. 

- Regionsbestyrelsen også vil kunne indstille egnede borgere til de 150 pladser. 

Det er positivt, da det kan være i forbindelse med en udskrivning, at der kan 

findes egnede patienter til pladserne. 

- Varigheden af den vejledende behandlingsperiode udvides, så den nu går fra tre 

til 12 måneder (i stedet for tidligere tre til seks måneder), og med muligheden 

for, at det for enkelte patienter vil være nødvendigt med længere ophold. Det er 

positivt, da vi har tilbagemeldinger fra vores medlemmer om, at der vil være 

patienter i målgruppen, der har behov for længerevarende ophold. 

 

Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Tina Nør Langager 

Formand for Ergoterapeutforeningen 

 

 

 

 

  

 


