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Godkendelse af forsøg med midlertidige psykiatriske omsorgspladser 
 
Det daværende Social- og Indenrigsministerium modtog den 29. oktober 2020 
en ansøgning fra Holstebro Kommune om en forsøgsordning efter servicelo-
vens § 184 med henblik på oprettelse af to midlertidige psykiatriske omsorgs-
pladser i samarbejde med Region Midtjylland.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at målgruppen for de midlertidige psykiatriske om-
sorgspladser er borgere, som enten er  
 

• indlagt i regionspsykiatrien hvor den intensive psykiatriske behandling 
er afsluttet, men hvor udsigten til at kunne klare sig selv i eget hjem er 
ringe, eller 

• bor i eget hjem, bosted, på gaden eller forsorgshjem el. og oplever en 
forværring i deres tilstand, som vil kunne risikere at betyde indlæg-
gelse, hvis ikke der skabes stabilitet i hverdagen.  

 
Det er endvidere oplyst, at det vil være et krav, at borgere visiteret til pladserne 
ikke har et aktivt misbrug ved ankomst til omsorgspladsen. 
 
Det er efterfølgende i et tillæg til ansøgningen af 4. marts 2021 oplyst, at kravet 
om, at borgeren ved ankomsten ikke har et aktivt misbrug, er begrundet i vigtig-
heden af, at der ud fra et helbreds- og sundhedsmæssigt perspektiv kan foreta-
ges en sygeplejefaglig udredning på et så fagligt objektiv grundlag som muligt. 
 
Det er endvidere oplyst, at ”Det er ikke et krav at afholdenhed under opholdet 
kan opretholdes. Omvendt er det den faglige overbevisning, at borgere i mål-
gruppen til pladserne med den rette tilgang og miljø vil kunne motiveres og fra-
vælge et liv med et aktiv misbrug og med forbedringer i den psykiatriske 
tilstand. 
 
De midlertidige psykiatriske omsorgspladser er tænkt som et midlertidig ”helle” 
for borgerne i målgruppen, hvor de enten er på vej videre til egen bolig eller på 
vej ind i et mere struktureret forløb inden for den regionale psykiatri. (Evt. med 
ophold på en af de særlige pladser i psykiatrien).” 
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Om organisering og økonomi er det i ansøgningen oplyst, at almen praksis og 
alle afdelinger i Regionspsykiatrien Vest kan henvise til pladserne. Ligeså kan 
Fælles Teamet samt bostøtte-medarbejdere, SST-teamet og Misbrugsbehand-
lingen i Holstebro Kommune.  
 
Fysisk påtænkes pladserne placeret i tilknytning til sygeafdelingen på forsorgs-
hjemmet Skovvang.  
 
Et ophold forventes typisk at kunne strække sig over 6-8 uger. Under opholdet 
er det tanken, at regionspsykiatrien yder sygeplejefaglig sparring, ligesom den 
kommunale misbrugsbehandling også vil være involveret i borgerens forløb. På 
samme måde vil det set-up af såvel regionale som kommunale medarbejdere, 
som skal hjælpe borger videre efter endt, ophold tænkes ind i tilbuddet.  
 
De midlertidige psykiatriske omsorgspladser indgår i en samlet helhedsoriente-
ret indsats, som ligeledes indeholder en fremskudt indsats på tværs mellem 
kommune og region. Den fremskudte indsats skal opfange borgere i risikogrup-
pen for indlæggelse i psykiatrien og yde en tidlig foregribende indsats.  
 
De midlertidige psykiatriske omsorgspladser og den fremskudte indsats finan-
sieres af Region Midtjylland og Holstebro Kommune. Blandt andet via puljemid-
ler fra Socialstyrelsens sociale investeringspulje om fremskudt psykiatri.  
 
I første omgang er pladserne tænkt som en forsøgsordning, som strækker sig 
fra 1. januar 2021 frem til 30. september 2022. På baggrund af evaluering af 
såvel borgerrettede oplevelser som økonomiske gevinster skal det afklares, om 
indsatsen skal fortsætte. Der er pt. nedsat en projektorganisation med repræ-
sentanter fra Regionspsykiatrien Vest og Holstebro Kommune, som skal kon-
kretisere planerne. 
 
Social- og Ældreministeriets vurdering af ansøgningen  
Det er ministeriets vurdering, at ansøgningen bygger på en relevant ambition 
om at sikre et tilbud til personer, som enten ikke vil være i stand til at vende di-
rekte tiltage til sædvanligt opholdssted efter endt behandling i behandlingspsy-
kiatrien, eller som risikerer indlæggelse, hvis der ikke skabes stabilitet i deres 
tilværelse.  
 
Det er endvidere ministeriets vurdering, at de midlertidige psykiatriske om-
sorgspladser vil kunne være en støtte i forhold til personens recovery og reha-
bilitering og være med at sikre, at personen fremadrette i højere grad vil kunne 
klare sig selv.   
 
På baggrund af kommunens ansøgning kan Social- og Ældreministeriet med-
dele, at ansøgningen kan imødekommes som et tidsafgrænset forsøg. Ministe-
riet kan således godkende, at Holstebro Kommune i forsøgsperioden gennem-
fører forsøg på den i ansøgningen beskrevne måde.  
 
Hermed gives der efter servicelovens § 184, stk. 1, godkendelse til, at Holste-
bro Kommune i samarbejde med Region Midtjylland opretter to midlertidige 
psykiatriske omsorgspladser, som kan oprettes og anvendes som pladser efter 
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servicelovens §§ 82 c, 107 og/eller 110 med fravigelse af lovgivningens be-
stemmelser om de nævnte tilbudstypers målgrupper samt visitations- og afgø-
relseskompetence, som beskrevet ovenfor. Lovgivningen øvrige bestemmelser 
gældende for de nævnte tilbudstyper skal dermed følges. Herunder, at plad-
serne er omfattet af socialtilsynets godkendelse og tilsyn, og at borgerne er 
omfattet af handlekommunens personrettede tilsyn efter servicelovens § 148.  
 
Forsøgsordningen træder i kraft den 15. marts 2021 og løber til og med den 30. 
september 2022. 
 
Betingelser for godkendelsen 
Det er en betingelse for godkendelsen,  
 
• at ministeriet modtager en midtvejsstatus for forsøget i januar 2022.  
• at forsøget evalueres med henblik på at vurdere, om formålet med forsøget 

bliver opnået. Ministeriet anmoder om at modtage evalueringen senest 1. 
februar 2023. 

Forsøgsgodkendelsen vil blive offentliggjort på Social- og Ældreministeriets 
hjemmeside.  
 
Det er desuden en forudsætning for godkendelsen, at der ikke sker indskrænk-
ning i kommunens forpligtelse til at iværksætte tilbud efter serviceloven. 
Kommunalbestyrelsen kan således ikke med denne forsøgsgodkendelse be-
grænse hjælp efter serviceloven. 
 
Ministeriet forudsætter endvidere i forbindelse med godkendelsen, at forsøget 
er udgiftsneutralt for staten. 
 
De almindelige regler om, at de almindelige regler om, at pladser/tilbud efter 
serviceloven skal takstfinansieres, jf. servicelovens § 174, vil ikke være gæl-
dende for de to pladser. 
 
Hvis der sker ændringer i grundlaget for den indsendte ansøgning, skal Social- 
og Ældreministeriet kontaktes med henblik på afklaring af disse ændringers be-
tydning for godkendelse af forsøget. I samme forbindelse ønsker ministeriet op-
lyst, hvis forsøget viser sig at have utilsigtede konsekvenser.  
 
Afslutningsvis kan det oplyses, at Social- og Ældreministeriets Kontor for Ud-
satte Voksne vil forestå den videre kontakt med Holstebro Kommune om forsø-
get.  
 
Der kan ikke klages over denne afgørelse til anden administrativ myndighed. 
Kopi af godkendelsen sendes til det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen og Soci-
altilsyn Midt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Mie Henriette Eriksen 
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