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Vedrørende høring over lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatri-

ske afdelinger  

 

Dansk Erhverv har med interesse læst udkastet til lovforslag om oprettelse af specialiserede soci-

alpsykiatriske afdelinger. Dansk Erhverv er ikke på høringslisten, men organiserer et stort antal 

socialpsykiatriske botilbud, der drives efter servicelovens regler eller driver sundhedstilbud til 

målgruppen efter sundhedslovgivningen.  

 

Dansk Erhverv har også fulgt arbejdsgruppens arbejde og konkret dens anbefalinger. Dansk Er-

hverv fremsendte således høringssvar den 7. september 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet, 

hvori vi anerkendte behovet for et særligt fokus på en mindre gruppe borgere med komplekse 

problemstillinger. Udover at henvise til Dansk Erhvervs tidligere fremsendte høringssvar til ar-

bejdsgruppens anbefalinger, har vi således følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

 

 Dansk Erhverv finder det utilfredsstillende, at der forud for arbejdsgruppens arbejde ikke 

er inddraget kompetence eller efterspurgt bidrag fra de private leverandører af både soci-

alpsykiatriske botilbud og behandlingssteder. Dette vel vidende, at både private og selv-

ejende virksomheder driver en ikke uvæsentlig andel af tilbuddene til mennesker med 

svære psykiske problemer og stærke sindslidelser. I forhold til kommende specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger kan vi se, at mange kommuner netop visiterer denne mål-

gruppe til ikke-offentlige leverandører.   

 

 Dansk Erhverv savner derfor, at netop den ikke-offentlige kapacitet også er afspejlet i lov-

udkastet i høring. Dette ud fra en bekymring for, hvordan det foreslåede visitationsforum 

mere konkret henviser borgere og håndterer netop samspillet mellem handlekommunen, 

regionens tilbud og det enkelte socialpsykiatriske tilbud, som enten skal modtage eller af-

sende en borger fra den foreslåede specialiserede enhed.  
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 Side 2/2  

 

 Arbejdsgruppen foreslog oprindeligt styrket sammenhæng i indsatsen mellem den regio-

nale psykiatri og botilbud under servicelove, herunder fokus på øgede kompetencer og 

kortlægning af de eksisterende. Dansk Erhverv ønsker, at netop det fokus også inddrages 

som en del af den foreslåede lovevaluering af de specialiserede socialpsykiatriske afdelin-

ger.   

 

 Dansk Erhverv mener ikke, at der er belæg for i lovbemærkningerne at konkludere, at for-

slaget ikke har konsekvenser for erhvervslivet. Netop da mange private og selvejende virk-

somheder leverer højt specialiserede pladser til socialpsykiatrien, hvor det konkret er 

uklart, hvordan de foreslåede regler påvirker det offentlig-private samarbejde.  

 

 

Jeg står naturligvis til rådighed for en uddybelse af ovenstående høringssvar.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Rasmus Larsen Lindblom  

Velfærdspolitisk fagchef  


