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Svar på forretningsudvalgets spørgsmål til sagen om særlige pladser i psykiatrien 
 
 
Forretningsudvalget behandlede på mødet den 12. september 2017 sagen om ”Etable-
ring af 32 særlige pladser i psykiatrien ved Frederikssund Hospital” og stillede 
spørgsmål om, der har været en nabo høring, og hvad der laves af sikkerhedsforan-
staltninger.  
 
Nabohøring 
Der er efter planloven ikke pligt til at gennemføre nabohøring, da der i forhold til den 
gældende lokalplan for hospitalet ikke er tale om ændret anvendelse. Bygningen, hvor 
de særlige pladser etableres, er opført til psykiatrisk afdeling af Frederiksborg Amt 
som en tilbygning til hospitalet inden for rammerne af lokalplanen, der giver mulighed 
for anvendelse til sygehus. 
  
Administrationen vil dog sikre, at naboerne i Græse Bakkeby og andre relevante in-
formeres i efteråret 2017 om oprettelsen af de særlige pladser på den tidligere psykia-
triske afdeling i Frederikssund. 
 
Etableringen af de særlige pladser har været drøftet i forskellige fora siden loven blev 
vedtaget i juni 2017. Det er fora på embedsmandsniveau og politisk niveau, som også 
omfatter kommunerne jf. nedenfor:  
 

• 12. juni 2017 er sagen drøftet i psykiatriens samordningsudvalg Nord   
• 14. juni 2017 er sagen drøftet i KKR Hovedstaden 
• 8. august 2017 har vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri orienteret 

direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommu-
ne om, at der planlægges med at etablere de 32 pladser på Psykiatrisk Center 
Nordsjællands afdeling på Frederikssund Hospital 

• 22. august 2017 har regionsrådsformanden orienteret borgmesteren i Frede-
rikssund Kommune om placeringen af pladserne i Frederikssund 

• 25. august 2017 blev sagen om etablering af 32 pladser behandlet i Den admi-
nistrative styregruppe og på mødet blev der udpeget fem kommunale repræ-
sentanter til projektets styregruppe 

 



   Side 2 

 

Endelig har Sundhedsstyrelsen modtaget orientering på et møde i Danske Regioner 
den 8. september 2017, ligesom psykiatridirektionerne i landets øvrige regioner og 
Danske Regioner er orienteret, idet der udarbejdes fælles national planlægning. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 
Den konkrete målgruppe og patientsammensætning på den nye afdeling er endnu ikke 
endeligt afklaret. Det vil ske i den kommende tid blandt andet på en workshop med 
deltagelse af kommunerne. Denne afklaring får betydning for den endelige indretning 
af de sikkerhedsmæssige forhold, såvel de fysiske som de personalemæssige.  
 
Region Hovedstadens Psykiatri har naturligvis et vågent øje på de sikkerhedsmæssige 
forhold. Selvom de særlige pladser i princippet bliver åbne pladser, planlægges der 
med en normering, der overstiger den normering, der aktuelt er på de almindelige åbne 
afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri. Herudover vil der ske en opgradering af en 
række fysiske sikkerhedsforhold for de særlige pladser set i forhold til de sikkerheds-
forhold der var på de tidligere åbne afsnit, der havde til huse i lokalerne på Frederiks-
sund matriklen.  
 
 


