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Kvalitetsstandarden for ophold på de særlige pladser i psykiatrien efter Lov om 
anvendelse af tvang i psykiatrien § 42 b 

Introduktion

Greve Kommune bevilger ophold på de særlige pladser i psykiatrien, efter Lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien § 42 b. De særlige pladser i psykiatrien hører under Region Sjælland, og er beliggende i 
Vordingborg. Kvalitetsstandarden for ophold på de særlige pladser i psykiatrien beskriver rammerne for 
tildeling af hjælp, inden for de kriterier Region Sjælland har opsat for pladserne. 
 
Kvalitetsstandarden for ophold på de særlige pladser i psykiatrien er opdelt i følgende afsnit: Formål, 
lovgrundlag, målgruppe, indhold/omfang, sagsbehandlingstid, opfølgning, information til borgeren, 
dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration.

Målgruppen er særligt udsatte borgere over 18 år med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemer, 
udadreagerende og uforudsigelig adfærd, og ofte er der tale om gentagne indlæggelser i psykiatrien, misbrug 
og/eller dom til behandling. 

Et ophold på de særlige pladser i psykiatrien er frivilligt, og borgeren skal være indstillet på at arbejde med 
sine udfordringer.

Borgere, som ønsker at søge om ophold på de særlige pladser i psykiatrien, kan henvende sig til 
Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice i Greve Kommune. Bevilling af ophold på de særlige 
pladser i psykiatrien sker på baggrund af en udredning, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer 
bliver vurderet i samarbejde mellem rådgiver og borger. I forbindelse med vurderingen udfylder Center for 
Job & Socialservice et særligt indstillingsskema til regionen, til brug for visitering til de særlige pladser. 
For at en borger kan få ophold på de særlige pladser i psykiatrien, kræver det både godkendelse fra et særligt 
visitationsforum i Region Sjælland, samt en bevilling fra Greve Kommune.
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Kvalitetsstandard for ophold på de særlige pladser i psykiatrien
efter Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien § 42 b

Formål  Formålet er at stabilisere borgerens helbred og forbedre borgerens evne til 
at mestre hverdagen gennem en intensiv og helhedsorienteret behandlings- 
og rehabiliteringsindsats.

 Formålet er at give borgeren ro og støtte ved at samle al behandling og alle 
indsatser i ét samlet tilbud med mulighed for et langt rehabiliterende 
ophold.

 Formålet er desuden at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og 
forebygge anvendelsen af tvang over for borgeren.

Lovgrundlag Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien §§ 42 a - 42 g

Målgruppe Greve Kommune foretager altid en individuel og konkret vurdering af, om borgeren 
er omfattet af målgruppen. Målgruppen er særligt udsatte borgere over 18 år med 
svære psykiske lidelser, særlige sociale problemer, udadreagerende og uforudsigelig 
adfærd, og ofte er der tale om gentagne indlæggelser i psykiatrien, misbrug og/eller 
dom til behandling.

Et ophold på de særlige pladser i psykiatrien er frivilligt, og borgeren skal være 
indstillet på at arbejde med sine udfordringer.

Følgende kriterier skal være opfyldt:
 Borgeren vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og 

uforudsigelig i sin adfærd,
 Borgeren har en svær psykisk lidelse,
 Borgeren har særlige sociale problemer,
 Borgerens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én 

længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri,
 Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme 

borgerens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder 
evt. misbrugsbehandling. Desuden vurderes opholdet - på baggrund af en 
begrundet formodning - at være egnet til at forhindre, at borgeren vil 
indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå 
kriminalitet, herunder udøve vold.

Et ophold på en af de særlige pladser kan udelukkende benyttes, når øvrige 
ambulante behandlingstilbud og sociale støttetilbud ikke er tilstrækkelige til at 
imødekomme borgerens behov.

Indhold og 
omfang

Indhold
På de særlige pladser i psykiatrien tilbydes både psykiatrisk behandling, en 
socialfaglig/rehabiliterende indsats samt en frivillig misbrugsbehandling. Derudover 
er der forskellige dagsaktiviteter som motion, udeliv, hverdagsmestring, terapi i 
gruppe og individuelt, psykoedukation mv., som tilrettelægges ud fra den enkeltes 
behov og med inddragelse af borgeren. 

Borgeren har under opholdet eget værelse med bad og toilet. Værelset er møbleret 
med seng, skab, lænestol og fjernsyn. Der er trådløst internet på værelset.
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De særlige pladser i psykiatrien er beliggende i Vordingborg, og der er ikke 
mulighed for at vælge ophold andre steder.

Omfang
Opholdet er midlertidigt, og varigheden er som udgangspunkt ca. 6 måneder med 
mulighed for forlængelse. Opholdet kan maximalt vare 18 måneder.

Opfølgning
I samarbejde med personalet på afdelingen foretager Greve Kommune løbende og 
tæt opfølgning. Borgeren har en samlet plan, hvori opholdet på de særlige pladser 
indgår, og i den afsluttende del af opholdet opdateres planen i samarbejde mellem 
borgeren, sagsbehandleren og personalet på afdelingen.
Under opholdet vil personalet på afdelingen løbende vurdere, om borgeren lever op 
til kriterierne for fortsat ophold.

Ophør
Opholdet ophører, hvis det ved opfølgningen/revurderingen vurderes, at borgeren 
ikke længere opfylder visitationskriterierne, eller hvis borgeren ikke er motiveret til 
at arbejde med sine udfordringer. 
Inden borgeren udskrives, drøfter personalet på afdelingen, rådgiveren fra Greve 
Kommune og borgeren det videre forløb i forhold til borgeren, herunder 
boligsituationen.

Opsigelse af evt. botilbud
Som udgangspunkt tilbyder Greve Kommune kun borgere ét tilbud ad gangen. 
Derfor kan borgere ikke beholde deres eventuelle botilbud, samtidig med et ophold 
på de særlige pladser i psykiatrien. 

 Borgere der bor på botilbud efter Servicelovens § 107: Botilbuddet opsiges 
af Greve Kommune. 

 Borgere der bor på længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108: 
Botilbuddet opsiges af Greve Kommune, efter samtykke fra borgeren.

 Borgere der bor i botilbud efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 eller Lov 
om friplejeboliger: Borgeren skal opsige lejekontrakten og Greve 
Kommune opsiger bostøtten. 

Betaling
Greve Kommune betaler en døgntakst for opholdet på de særlige pladser. Der er 
ingen egenbetaling for borgeren. 

Visitation
Hvis Greve Kommunes visitationsudvalg vurderer, at borgeren er i målgruppen for 
de særlige pladser, sender kommunen en anmodning om visitation til 
visitationsforummet for de særlige pladser i psykiatrien. Visitationsforummet 
vurderer, om borgeren opfylder visitationskriterierne og sender en indstilling til 
Greve Kommune, som træffer den endelige afgørelse om visitation. 

Sagsbehandlings
tid

Sagsbehandlingstiden er op til 12 uger fra ansøgningstidspunktet, til Greve 
Kommune har vurderet om borgeren er i målgruppen og sendt en anmodning om 
visitation til visitationsforummet for de særlige pladser. Derefter har 
visitationsforummet 14 dage til at vurdere sagen og lave en indstilling til Greve 
Kommune. Efterfølgende har Greve Kommune 7 dage til at træffe den endelige 
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afgørelse.

Information til 
borgeren

 De særlige pladser i psykiatrien: 
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/
afsnit-s4-vordingborg/Sider/default.aspx

Dokumentation 
til borgeren

 Handleplan
 Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning 

Godkendt af Byrådet d. 28. januar 2019

Administreres af Center for Job & Socialservice
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