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MODEL FOR BEDRE UDNYTTELSE AF DE SÆRLIGE PLADSER

• Aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. 

til en styrket psykiatri indgår en ny model for bedre udnyttelse af de særlige 

pladser

• Baggrunden for den nye model skal ses i lyset af mange ubenyttede pladser

- På landsplan var ca. 1/3 af pladserne ledige i første kvartal 2020

- I Region Nordjylland var ca. 50 % af pladserne ledige i første halvår 2020

- Højeste belægning i RN – 12 patienter i efteråret 2019

- Aktuelt belægning i RN  - 4 patienter 



MODEL FOR BEDRE UDNYTTELSE AF DE SÆRLIGE PLADSER

Modellen indebærer:

o Regionerne får mulighed for at ommærke op til 25 % af de særlige pladser –

ommærkning er regionens beslutning efter høring af kommunerne

o Antallet af ommærkede pladser vurderes hver 6. måned - af hensyn til at sikre 

fleksibilitet og reetablering af pladserne ved behov

o De ommærkede pladser anvendes i den almindelige psykiatri – lægelig 

visitation til pladserne

o Monitorering: udviklingen i belægningsprocenten følges som led i den 

eksisterende kvartalsvise monitorering



MODEL FOR BEDRE UDNYTTELSE AF DE SÆRLIGE PLADSER

Ændringer i Finansieringen:

• Den kommunale medfinansiering af uudnyttede særlige pladser 

reduceres fra 1. september 2020 til 75% af den kommunale takst for de 

særlige pladser - en reduktion fra ca. 4.000 kr. pr. dag til ca. 3.000 kr. pr. 

dag

• For ommærkede pladser bortfalder den kommunale medfinansiering

• De regionale merudgifter som følge af reduktion i den kommunale 

betaling for ledige pladser og udgifter ommærkede pladser finansieres 

via udmøntningen af midler fra Finansloven 2020.



OMMÆRKNING AF SÆRLIGE PLADSER I REGION NORDJYLLAND

Psykiatrien indstiller, at der skal ommærkes 4 pladser pr. 1. september 2020 

Antallet af ommærkede pladser vurderes hver 6. måned – forespørgsel til kommunerne via 

Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

De ommærkede pladser forbliver på afsnit N1, som pr. 1. september 2020 dermed huser to 

typer sengepladser:

- 12 særlige pladser

- 4 ommærkede pladser (almindelige psykiatriske senge)



MÅLGRUPPE FOR DE OMMÆRKEDE PLADSER PÅ N1

• Patienter som behandles i voksenpsykiatrien, som vurderes at have behov for en 
længerevarende indlæggelse med en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og 
rehabiliteringsindsats

• Patienter hvor det lægefagligt vurderes, at et sådant behandlingsophold er relevant for 
patienten, og at der er et udviklingspotentiale

• Patienter, der vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig 
i sin adfærd, herunder patienter, der har dom til behandling eller er i risiko for at få dom 
samt patienter, hvor anvendelse af tvang formodes at kunne forebygges 

• Patienter der ønsker indlæggelse og er motiveret for behandling

• Patienter over 18 år 


