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Afdelingschefen
Danske Regioner
KL

Fra Danske Regioner har Sundheds- og Ældreministeriet den 18. august 2017
modtaget en status for oprettelsen af de 150 særlige pladser på psykiatrisk afdeling.
Sundheds- og Ældreministeriet skal i den anledning erindre om, at regionerne er
ansvarlige for oprettelsen og driften af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. §
42 a, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., mens kommunerne efter
lovens § 42 b, stk. 1, har visitationsansvaret.
Kommunerne har endvidere det primære finansieringsansvar, som omfatter både
benyttede og ubenyttede pladser, jf. sundhedslovens § 238 a, stk. 1 og 2. I medfør af
§ 238 a, stk. 3, vil Sundheds- og Ældreministeriet hurtigst muligt udstede en
bekendtgørelse med nærmere regler om betaling. De nærmere regler vil blive
udformet i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslag nr. L 207 af 3. maj
2017 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (de
almindelige bemærkningers afsnit 4).
Det er ikke i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. eller i sundhedsloven
fastsat, hvor mange pladser regionerne skal oprette. Det fremgår imidlertid klart af
aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018, at
regionerne skal oprette 150 pladser, som skal være klar primo 2018. Der er ligeledes
medtaget en tekst herom i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes
økonomi for 2018.
Med økonomiaftalen og lovgivningen er der ikke taget stilling til, hvordan de 150
pladser skal fordeles mellem de fem regioner. Når der ikke fra regeringsside var
ønske om at fastsætte fordelingen, skyldtes det en forventning om, at Danske
Regioner som aftalepart sammen med regionerne ville aftale en fordeling, som ville
sikre opfyldelsen af denne del af aftalen. Sundheds- og Ældreministeriet har
forventet, at Danske Regioner og regionerne ville aftale fordelingen på baggrund af
lokale behovsvurderinger, som det efter ministeriets opfattelse ville være
hensigtsmæssigt at inddrage kommunerne i.
Da det mod Sundheds- og Ældreministeriets forventning tilsyneladende ikke har
været muligt for Danske Regioner og de fem regioner at aftale en fordeling, som
sikrer oprettelsen af 150 pladser primo 2018, bør pladserne efter ministeriets
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opfattelse fordeles efter bloktilskudsnøglen, som er en kendt og objektiv
fordelingsnøgle.
Sundheds- og Ældreministeriet skal understrege, at uanset at fordelingen af de 150
pladser sker efter bloktilskudsnøglen, så bør regionerne for at sikre maksimal
kapacitetsudnyttelse organisere indsatsen således, at ubenyttede pladser i én region
kan komme til gavn for borgere fra kommuner uden for regionen.
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