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Faktaark – Udmøntning af 600 mio. kr. årligt til styrkelse af psykiatrien 

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om udmøntningen af de 600 mio. kr. årligt 

fra 2020 og frem, som der i Aftale om finansloven for 2020 blev afsat til at styrke 

psykiatrien.  

 

Aftalen indeholder to overordnede prioriteringer, jf. tabel 1. Regeringen og Danske 

Regioner er enige om, at 510 mio. kr. årligt skal anvendes til en generel styrkelse af 

kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien, mens 90 mio. kr. årligt skal 

anvendes til at styrke retspsykiatrien. 

 

 

Tabel 1 

Udmøntning af rammen  til en styrket psykiatri fra 2020-2024, mio. kr., 2020-pl 

 2020 2021 2022 2023 
Pemanent fra 

2024 

Styrket kapacitet og bedre 

normering 
510 510 510 510 510 

Styrket retspsykiatri 

 
90 90 90 90 90 

I alt 600 600 600 600 600 
 

 

      
 Anm.: Styrket kapacitet og bedre normering kan bl.a. være oprettelse af flere sengepladser, en styrket akutindsats samt en øget 

kapacitet på Sikringsafdelingen. 

 

 

Styrket kapacitet og bedre normeringer i psykiatrien (510 mio. kr. årligt) 

Forbedring af kapacitet og normeringer i psykiatrien skal ikke alene sikre flere pladser, 

men også bedre pladser i psykiatrien. Således skal flere hænder kunne medvirke til at 

nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten.  

 

Desuden øges kapaciteten på Sikringsafdelingen med op til 10 yderligere pladser. 

Oprettelse og ibrugtagning af de 5 første pladser vil forventeligt ske i 2023. Ibrugtagning af 

de resterede fem pladser sker, såfremt der opstår et behov for at tage dem i brug.  

 

Som en del af kapacitetsløftet indføres større fleksibilitet for regionerne med hensyn til de 

særlige pladser. Det indebærer, at regionerne kan ”om-mærke” særlige pladser til 

almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet. Muligheden for 

fleksibilitet vil reducere tomgangen og de udgifter, der anvendes på tomgangsdrift på 

nuværende tidspunkt. Der igangsættes en evaluering af de særlige pladser i 2020, hvilket 

gør det muligt at undersøge de øvrige udfordringer med pladser yderligere. 
 
Styrket retspykiatri (90 mio.kr. årligt) 
Der afsættes herudover 90 mio. kr. årligt til at styrke retspsykiatrien, herunder til at ud-
vide antallet af retspsykiatriske senge og styrkelse af behandlingskvaliteten. 
 
Anlægsmidler 

En del af midlerne afsættes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri 

(anlægsmidler). Af den samlede ramme afsættes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 

til anlægsinvesteringer i den almene psykiatri, retspsykiatrien og på Sikringsafdelingen.  

 

 



 

Side 2 

 

Tabel 2 

Udmøtning af Finanslovsmidler til styrket psykiatri fra 2020-2024, mio. kr., 2020-pl 

 2020 2021 2022 2023 
Pemanent fra 

2024 

Driftsmidler  450 450 450 450 600 

Anlægsmidler 150 150 150 150 0 

- Heraf pulje til 

Sikringsafdelingen 
0 10 40 50 0 

I alt  600 600 600 600 600 
 

 

      
 
Udmøntning og opfølgning på finanslovsmidlerne  

Udmøntningen af finanslovsmidlerne skal afspejles i en øget kapacitet og i en styrket 

kvalitet for patienterne. Sundheds- og Ældreministeriet vil årligt over en fireårig periode 

følge, hvordan de tildelte midler til psykiatrien afspejles i regionernes prioritering.  

 

Midlerne bidrager til at løse nogle af de akutte udfordringer på området. Det er imidlertid 

ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Prioriteringen skal ses i sammenhæng med 

arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien, som skal sætte en langsigtet retning for 

udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder.  

 

 
 
 

 

 


