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Faktaark – Prioritering af psykiatrien 

 

Med årets aftale om regionernes økonomi for 2018 prioriterer regeringen 200 mio. kr. til 

udvikling af psykiatrien, bl.a. til børn og unge. 

 

Regeringen vil i løbet af 2018 udarbejde en psykiatriplan, som offentliggøres senere på året. 

Med indgåelsen af økonomiaftalen med regionerne for 2019 prioriteres en styrkelse af psy-

kiatrien, der skal bidrage til en fortsat ligestilling af området med somatikken. 

 

I den kommende psykiatriplan vil der være fokus på en fortsat kvalitetsudvikling af sund-

hedsvæsenet, der bl.a. skal medgå til nedbringelse af genindlæggelser og opbygning af ka-

pacitet i psykiatrien og specialiseret tværsektoriel behandling af børn og unge. Regeringen 

og regionerne er enige om, at de afsatte midler fra økonomiaftalen skal understøtte dette.  

 

Parterne er desuden enige om at følge op på det styringseftersyn, der har været foretaget 

af psykiatrien, herunder med fokus på en bedre monitorering af de regionale pakkeforløb 

og styrket datakvalitet i de eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser. Der er endvidere enig-

hed om, at psykiatrien synliggøres mere i de nationale mål, og at der udvikles nye indikato-

rer, der er målrettet sammenhæng, herunder genindlæggelser og færdigbehandlingsdage 

 

Tabel 1 

Fakta om den nye økonomiaftale på psykiatriområdet 

 Der afsættes 0,2 mia. kr. til udvikling af psykiatrien, bl.a. til børn og unge. 

 Regionerne skal på det psykiatriske område (skizofreni, angst og depression samt ADHD) prioritere 

datakompletheden i de kliniske kvalitetsdatabaser.  

 Der etableres nationale opgørelser af sengepladser, udgifter og personale i psykiatrien med 

henblik på at styrke datagrundlaget og øge sammenlignelighed og gennemsigtighed i sektoren.  

 Psykiatrien synliggøres mere i de nationale mål, og der udvikles nye indikatorer, der er målrettet 

sammenhæng, herunder genindlæggelser og færdigbehandlingsdage. 

 Der udbredes integrerede samarbejdsmodeller og fælles tilbud på psykiatriområdet, ligesom det 

er hensigten, at gode erfaringer fra igangværende frikommuneforsøg kan udbredes.  

 Regionerne vil arbejde på at sikre en bedre kapacitets- og ressourceanvendelse i psykiatrien, bl.a. 

gennem øget dataunderstøttelse og styrket ledelsesfokus. 

 


