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En samlet handlingsplan for psykiatrien 
 
Regeringen har siden 2001 styrket psykiatrien. Nu vil vi tage nye skridt med en samlet 
handlingsplan for psykiatrien. 
 
En samlet handlingsplan for psykiatri 
 
Regeringen vil fremlægge en handlingsplan for psykiatri i efteråret. Handlingsplanen 
bygger videre på den eksisterende indsats og tidligere års aftaler med satspuljepartierne.  
 
Handlingsplanen vil sætte fokus på tre overordnede områder: 
 

• Nedbringelse af omfanget og sværhedsgraden af psykiske lidelser. Anven-
delsen af udgående og opsøgende teams styrkes, og der kommer mere fokus på 
målrettet udgående indsats i forhold til personer med psykiske lidelser og tidlig 
intervention gennem en styrkelse af behandlingsindsatsen overfor selvmordstru-
ede personer. Samtidig igangsættes initiativer til nedbringelse af anvendelsen af 
tvang i psykiatrien. 
 

• Bedre tilgængelighed til psykiatrien. Den akutte indsats i behandlingspsykia-
trien styrkes fx via udvidelse af åbningstider, øget bemanding mv. Bedre tilgæn-
gelighed i psykiatrien kan fremme, at patienter med psykisk sygdom henvender 
sig i tide og kan skabe en tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan med-
virke til at fastholde kontinuitet og dermed kvalitet og effektivitet i borgerens 
samlede forløb. 

 
• Effektiv diagnostik, behandling og rehabilitering af høj kvalitet. De nye pa-

tientrettigheder stiller krav til kapaciteten på det psykiatriske område. Der skal 
fortsat ske den nødvendige specialisering, samtidig med at flere patienter med 
psykiske lidelser behandles ambulant i stedet for under indlæggelse. Indsatsen 
for personer med psykisk lidelse skal i endnu højere grad ske i sammenhæng på 
tværs af den regionale og kommunale indsats. 

 
Bedre rammer, bedre kvalitet og flere rettigheder 
 
Regeringen vil prioritere fortsatte forbedringer af tilbuddene til psykiatriske patienter og 
forbedringer af de bygningsmæssige rammer.  
 
Regeringen har i januar 2009 givet foreløbigt tilsagn til to større psykiatriprojekter i 
hhv. Slagelse og på Sct. Hans Hospital med en samlet anlægsramme på 1,6 mia. kr. På 
baggrund af ekspertpanelets før-screening er der herudover lagt op til en udbygning og 
modernisering af psykiatriområdet på Bispebjerg Hospital. 
 
Regeringen har desuden aftalt med regionerne, at der i 2010 afsættes en ansøgningspulje 
på 250 mio. kr. til udbygning af enestuer i psykiatrien og til øget kapacitet i retspsykiat-
rien. Med satspuljen for 2008 og 2009 får psykiatrien et betydeligt økonomisk løft til at 
indføre de udvidede patientrettigheder for alle psykiatriske patienter. Fra 2012, hvor 
patientrettighederne på psykiatriområdet er fuldt indfaset, tilføres regionerne i alt 627 
mio. kr. ekstra årligt. 
 


