
Indsatsområder

1
Flere gribes med tidligere og let
tilgængelig indsats

Vi skal forbedre den tidlige indsats for 
mennesker med psykiske udfordringer  
særligt når det gælder børn og unge, 
skal vi blive bedre til at gribe dem, som 
tumler med deres mentale sundhed  
børn og unge bruger størstedelen af 
deres tid i skolen  Og inden unge med 
ondt i livet får kontakt til psykiatrien, har 
de ofte kontakt til forskellige sociale ind-
satser  altså er der behov for en indsats, 
der går på tværs af undervisning-, social 
og sundhedsområdet  Og det er af - 
gørende med en fortsat kulturændring, 
hvor patienter og pårørende inddrages 
bedre, og deres ressourcer bruges i en 
mere helhedsorienteret indsats  

samtidig er der brug for mere viden om 
de unges mistrivsel  Der etableres bl a  
et partnerskab om mental sundhed i 
skolerne og på ungdomsuddannelserne  
Der skal desuden udvikles forebyggende 
kommunale tilbud og indsatser i civil-
samfundet for psykisk sårbare unge 

2
Personalets kompetencer styrkes 
og bruges bedre

Mennesker med psykiske lidelser skal 
have størst mulig gavn af de kompeten-
cer, der er i psykiatrien, og flere sundheds-
professionelle skal tiltrækkes  Regeringen 
vil bl a  sikre, at specialpsykologernes 
kompetencer kommer bedre i spil og 
samle relevante parter for drøfte, hvor-
dan vi sikrer en bedre rekruttering, for at 
afhjælpe manglen på bl a  speciallæger  

3
Kvaliteten i indsatsen i social
psykiatrien styrkes til gavn 
for mennesker med psykiske 
vanskeligheder

Gruppen af mennesker, der får hjælp og 
støtte i socialpsykiatrien, er blevet bre-
dere og har mere komplekse psykiske og 
sociale problemer end tidligere  Derfor 
skal der gennemføres et bredt og omfat-
tende kvalitets- og kompetenceløft, så 
kommunerne i endnu højere grad end  
i dag bliver i stand til at håndtere borgere 
med sammensatte psykiske og sociale 
udfordringer samt sikre, at både borgere 
med lette og tungere psykiske vanskelig-
heder får hjælp til at udnytte deres poten-
tiale for udvikling  

4
De mest syge patienter får bedre 
og mere intensiv behandling 

De allermest syge patienter i psykiatrien 
skal tilbydes en bedre behandling med 
mere stabile behandlingsforløb, end 
de får i dag  Derfor oprettes der nye 
intensive afsnit i voksenpsykiatrien og 
nye intensive børne- og ungdomspsy-
kiatriske specialiserede teams  Og sam-
arbejdet mellem sundhedssektoren og 
politiet styrkes  

5
Bedre sammenhæng i borgerens 
behandlingsforløb

alt for mange mennesker med psykiske 
lidelser oplever, at de bliver kastebold 
mellem flere indsatser  Der skal skabes 
bedre sammenhæng i borgernes forløb 
ved at sikre tættere koordinering og sam-
arbejde mellem regioner og kom muner 
i forbindelse med udskrivning fra psyki-
atrien, og der oprettes en kompetence-
enhed for mennesker, der både kæmper 
med psykiske lidelser og f eks   
et misbrug  

6
Mere forskning og innovation til 
gavn for mennesker med psykiske 
vanskeligheder

Vi har brug for at øge forskning og videns-
deling i psykiatrien til gavn for borgere 
med psykiske problemer  Derfor afsættes 
der bl a  penge til at understøtte forsk-
ning, udvikle og udbrede ny viden og 
indføre nye vidensbaserede metoder, 
f eks  i form af nye teknologiske behand-
lingsmetoder  samtidig oprettes der en 
kvalitetsdatabase for psykologer 

Vi løftER i fællEsskab8


	Forord
	Indledning
	En udfordret psykiatri
	Regeringens visioner for psykiatrien frem mod 2025
	En forandret psykiatri 
frem mod 2025

	1. Flere gribes 
med en tidligere 
og lettilgængelig indsats
	Vi skal nedbryde fordomme og bruge hverdagens eksperter
	Vi skal have en ungdom med mod og lyst på livet
	Vi skal sikre, at mulighederne 
i PPR bruges bedst muligt til gavn 
for sårbare børn og unge
	Vi skal sikre, at flere får mulighed 
for psykologbehandling for 
angst og depression

	2. Personalets 
kompetencer styrkes 
og bruges bedre
	Vi skal anvende kapacitet 
og kompetencer rigtigt 
	Vi skal anvende ressourcerne 
i retspsykiatrien bedre

	3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for 
mennesker med 
psykiske vanskeligheder
	Vi skal styrke kvaliteten i den daglige indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder 
	Vi skal sikre, at de nye særlige 
pladser kommer de rigtige borgere til gavn 

	4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling
	Vi skal gøre op med den høje overdødelighed og tvang blandt psykiatriske patienter

	5. Bedre sammenhæng i borgerens indsatser
	Vi skal styrke sammenhængen for mennesker med komplekse psykiske og sociale problemer
	Vi skal gøre de svære overgange 
lettere for børn og unge med 
psykiske problemer
	Vi skal sikre de rette kompetencer 
og værktøjer i indsatsen for 
mennesker med psykiske lidelser 
og samtidigt misbrug
	Vi skal sikre psykiatrien 
et moderne regelsæt

	6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
	Vi skal sikre, at indsatsen bygger på nyeste viden og behandlingsmetoder




