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Faktaark – Forbedring af kapaciteten og normeringerne i psykiatrien 

Med Aftale om finansloven for 2020 er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at styrke indsatsen for personer, der 

lever med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel. 

 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige 

om, at der forud for en 10-års plan er behov for at løfte kapaciteten i psykiatrien ved af 

afsætte en ramme på 510 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en generel styrkelse af 

kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien. Den konkrete udmøntning 

fastlægges efter dialog med Danske Regioner, så det sikres, at prioriteringerne følger 

behovet. En del af midlerne vil skulle målrettes investeringer i udbygning af kapacitet, men 

vil i alt overvejende grad dække over udgifter forbundet med mere personale, jf. tabel 1.  

 

 Tabel 1 

Styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien 

 

Mio. kr., 2020-priser 2020 2021 2022 2023 

Styrket kapacitet  510 510 510 510 

I alt 510 510 510 510 

 

 

Styrket kapacitet i psykiatrien 

Fra 2010 til 2018 er antallet af sengepladser i psykiatrien faldet med ca. 9 pct. (fra 3.148 til 

2.880) og den gennemsnitlige liggetid pr. indlæggelse er faldet med 21 pct. (fra ca. 24 til 

19 dage). I denne periode er antallet af patienter og antallet af genindlæggelser i 

behandlingspsykiatrien samtidig steget. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af omstillingen af 

sundhedsvæsenet, således at indlæggelse omlægges til ambulant aktivitet samt et fokus 

på de-institutionalisering og recovery, dvs. tilbagevenden til hverdagslivet.  

 

Med aftalen sikres et generelt kapacitetsløft af psykiatrien. Udmøntningen af rammen 

fastlægges efter dialog med Danske Regioner og kan bl.a. anvendes til oprettelse af flere 

sengepladser, forbedring af normeringerne, en styrket akutindsats samt en øget kapacitet 

på Sikringen med oprettelse af 10 nye pladser.  

 

Initiativet skal ses i sammenhæng med det kommende arbejde med en 10-års plan for 

psykiatrien.  

 



 

Side 2 

 Boks 1 

Fakta om normeringerne og kapaciteten i psykiatrien 

Faldende antal sengepladser og sengedage 

Antallet af sengepladser i psykiatrien er samlet set faldet siden 2010. I voksenpsykiatrien er antallet faldet fra 

2.945 i 2010 til 2.677 i 2018. I børne- og ungdomspsykiatrien er antallet af sengepladser derimod steget fra 

203 i 2010 til 222 i 2018. I samme periode er det gennemsnitlige antal sengedage under indlæggelse faldet 

med 21 pct. fra 24,3 til 19,2 dage. 

 

Stigende antal patienter 

Fra 2010 til 2017 er antallet af patienter (voksne, børn og unge) steget med godt 32 pct. fra 114.000 til 

151.000 patienter årligt. 

 

Genindlæggelser 

Mere end hver femte psykiatriske indlæggelse i 2017 blev efterfulgt af en akut genindlæggelse inden for 30 

dage. Genindlæggelsesfrekvensen er dermed steget med ca. 20 pct. fra 2010 til 2017. Til sammenligning var 

genindlæggelsesfrekvensen i somatikken 11,6 pct. i 2017. 

 

Sikringen 

Sikringsafdelingen i Slagelse er en landsafdeling, hvor de sygeste og mest farlige psykiatriske patienter er 

indlagt. Indlæggelse på Sikringen sker efter dom til behandling på Sikringen eller farlighedsdekret efter 

afgørelse fra Justitsministeriet. Der har gennem de seneste fem år til tider været en venteliste til Sikringen 

med op til fem patienter på venteliste. Patienter står ofte på ventelisten i længere perioder. 

 

 

 

 


