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Ny specialiseret socialpsykiatrisk afdeling 

FOA har følgende kommentarer til udspillet om en ny specialiseret 
socialpsykiatrisk afdeling. 

• Overordnet set ser det fornuftigt ud. FOA sætter pris på, at der nu er 
kommet et mere detaljeret og konkret forslag til at adressere 
problemerne med vold på botilbud.  

• Det er vanskeligt for FOA at vurdere om det økonomiske grundlag 
dækker tilstrækkeligt. Det er vigtigt at oprettelsen af disse nye 
afdelinger ikke tager ressourcer fra allerede eksisterende indsatser i 
psykiatrien. Det bør overvejes, hvordan vi kan få et bedre overblik over 
målgruppens omfang fremadrettet og dermed den økonomiske 
dimensionering. 

• FOA undrer sig over at visiterede til den socialpsykiatriske afdeling 
underlægges betaling, hvilket ikke er tilfældet når man indlægges på 
andre psykiatriske afdelinger. Dette kan eksempelvis være problematisk 
hvis den visiterede borger samtidig har egen bolig der skal betales for.  

• Det er godt med et visitationsforum. Det bør overvejes at supplere 
forummet med en repræsentant fra det botilbud personen evt. bor på.  

• Der er detaljerede beskrivelser af visitationen til afdelingen, og 
indsatsens beskrivelse i én plan under opholdet på afdelingen. Det bør 
overvejes at supplere med mere nøjagtige beskrivelser af udskrivning til 
fx botilbud/udflytning – også her bør visitationsforummet træde 
sammen. Det kunne også forudsættes, at der SKAL udarbejdes en 
koordinationsplan eller udskrivningsaftale, så koordinationen mellem 
involverede parter opnås, og den udskrevne har bedst mulighed for at få 
et tilbud der kan sikre fortsat stabilitet og kontinuitet i indsatsen. 
Herunder bør det overvejes hvordan det sikres, at det enkelte botilbud 
har adgang til den nødvendige rådgivning og faglige sparring.  

• Behovet for en akut indlæggelse på den specialiserede afdeling er ikke 
beskrevet nærmere. Ved akut behov bør visitationsforummet have 



 

 

mulighed for at træde hurtigt sammen, så kommunen kan træffe en 
hurtig beslutning. Der bør fortsat være mulighed for indlæggelse på en 
psykiatrisk afdeling, indtil der er visiteret til den specialiserede afdeling.  

• FOA mener, at det er vigtigt, at adgangen til beføjelser som afskærmning 
mv. bliver mulige på den nye afdeling samtidig med, at borgerens 
retssikkerhed holdes i hævd, således at det er efter mindste middels 
princip, og at der gives adgang til klage og domstolsprøvelse ligesom det 
gør sig gældende omkring tvang efter psykiatriloven. 

• For FOA er det ikke afgørende om det bliver indenfor eksisterende lov 
eller en ny hovedlov, så længe at det konkrete indhold og lovgrundlag 
for de nye afdelinger i eller tilknyttet regionernes psykiatriske afdelinger 
er det samme.  

 


