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Faktaark – 10-års plan for psykiatrien
Med årets udgave af økonomiforhandlingerne med regionerne er parterne enige om, at
psykiatrien er et væsentligt fokusområde, som skal styrkes.
Regeringen vil løfte psykiatrien og igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en
10-års plan for psykiatrien. Danske Regioner vil blive inddraget i arbejdet med en 10-års
plan, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for
mennesker med psykiske lidelser.
Sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt
misbrug (dobbeltbelastede)
Mennesker, der har brug for behandling af både psykiske lidelser og misbrug, oplever alt
for ofte, at hjælpen er usammenhængende og utilstrækkelig. Parterne er derfor enige om,
at der er behov for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og
kommuner for denne gruppe mennesker med henblik på at sikre en mere
sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
Regeringen vil som led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien undersøge
modeller for en ændret ansvarsfordeling som en af de første prioriteter.
Særlige pladser i psykiatrien
Som led i indsatsen for at foregribe vold og udadreagerende adfærd på landets botilbud er
der med tidligere satspuljeaftaler tilvejebragt medfinansiering til etablering af 150 nye
særlige pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere
med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemer, og som vurderes til at være eller
i risiko for at blive til fare for andre.
Udnyttelsesgraden for pladserne er stigende efter en lovændring i foråret 2019, der
justerede visitationskriterierne, men er fortsat for lav. Der er i forlængelse heraf enighed
om, at de særlige pladser og integrationen med den øvrige psykiatri og socialpsykiatri
tages op i den kommende 10-års plan for psykiatrien.
Tabel 1
Fakta om den nye økonomiaftale på psykiatriområdet – styring af psykiatrien
•

I 2018 kom en arbejdsgruppe med en række anbefalinger til en bedre styring af psykiatrien.

•

Regionerne har siden styringsgennemgangen i psykiatrien fra 2018 arbejdet med de centrale anbefalinger. Der er
enighed om, at regionerne fortsætter arbejdet, herunder i forhold til de identificerede muligheder for en optimeret
kapacitetsudnyttelse inden for visitationspraksis, snitflader til og samarbejde med primærsektoren, samarbejde i og
mellem stationære afsnit og ambulatorier, vagtplanlægningsprocessen, opgavefordeling mellem medarbejdergrupper,
bemandingspraksis samt anvendelse og planlægning af arbejdstid.

•

Der er fortsat potentiale for at frigøre senge, hvis færdigbehandlede borgere kan hjemtages hurtigere til relevante
kommunale tilbud. Den gennemførte kapacitetsanalyse i psykiatrien i 2018 peger på, at bedre planlægning og
koordinering mellem det psykiatriske hospital og primærsektoren i forbindelse med udskrivningsforløb kan bidrage til,
at nogle patienter kan forkorte deres indlæggelse eller forebygge genindlæggelse.

