
En forandret psykiatri 
frem mod 2025

For at sikre en moderne psykiatri, der er klar til 
de udfordringer, som psykiatrien står over for, vil 
regeringen sikre, at indsatsen over for mennesker 
med psykiske problemer løftes væsentligt. Med 
udspillet “Vi løfter i fællesskab” vil regeringen tage 
et markant skridt ind i fremtiden og sørge for, at 
psykiatrien følger med. 

For at understøtte udviklingen opstiller regeringen 
seks pejlemærker, der skal understøtte de seks 
indsatsområder. 

Andelen af unge, der har dårlig mental sundhed,  
skal senest i 2025 være faldet med 25 procent
Vi skal knække kurven i udviklingen af unge med dårlig mental sund-
hed  Det betyder, at der skal ske et fald i andelen af unge med dårlig 
mental sundhed på 25 procent fra de nuværende 18,3 procent til 
13,7 procent i 2025 

Senest i 2025 skal antallet af børn og unge samt voksne,  
som er udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger  
i psykiatrien, være halveret i forhold til niveauet for 2017
alt for mange udsættes for tvang i psykiatrien, det skal vi have ned-
bragt  konkret betyder det, at der skal ske en halvering i antallet af 
børn, unge og voksne, som udsættes for tvang i psykiatrien  Pejle-
mærket skal ses i forlængelse af den eksisterende tvangsmålsætning 
om at halvere andelen af patienter i psykiatrien, som bæltefikseres  
i 2020  Der indgår i Nationale mål i dag en indikator om, at andelen 
af patienter i psykiatrien, som bæltefikseres, skal falde  

Der skal frem mod 2025 ske et fald i antallet af mennesker 
med psykiske lidelser, der forsøger selvmord eller 
gennemfører selvmord
Regeringen vil bede sundhedsdatastyrelsen om at udvikle en særskilt 
indikator for, hvor mange mennesker med psykiske lidelser, der begår 
selvmord  indikatoren skal anvendes til at følge udviklingen over tid 

Andelen af patienter, der akut genindlægges i psykiatrien, 
skal senest i 2025 være faldet med 15 procent
for mange psykiatriske patienter er svingdørspatienter  i 2025 skal 
andelen af genindlæggelser være faldet med 15 procent fra det nu - 
værende niveau på 13,6 procent for børn og unge samt 22,7 procent 
for voksne til maksimalt 11,6 procent for børn og unge og 19,3 procent 
for voksne  i Nationale mål indgår en indikator for akutte psykiatriske 
genindlæggelser inden for 30 dage  

I dag er 47 procent af de patienter, som var i beskæftigelse  
1 måned inden indlæggelse i psykiatrien, i beskæftigelse  
6 måneder efter udskrivning. Den andel skal frem mod  
2025 stige med 10 procent
Vi skal sørge for, at flere får det bedre og kommer i beskæftigelse   
i dag er ca  47 procent af patienterne, der var i beskæftigelse en måned 
inden indlæggelse, i beskæftigelse seks måneder efter udskrivning  
frem mod 2025 skal andelen stige med minimum 10 procent, således 
at minimum 51,7 procent af patienterne i gruppen er i beskæftigelse 
seks måneder efter udskrivning i 2025  i Nationale mål indgår en 
indikator for tilknytning til arbejdsmarkedet  

Flere personer, som modtager en indsats for sociale 
problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, 
skal i uddannelse eller beskæftigelse
i 2015 var 7 procent af målgruppen i uddannelse eller beskæftigelse  
Pejlemærket indgår også i regeringens “10 mål for social mobilitet” 
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