
10-års plan for psykiatrien (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum drøftede punktet.

RESUMÉ
Med baggrund i oplæg til en 10-års plan for psykiatri, skal de faglige anbefalinger drøftes, herunder 
særligt, hvad planen kalder på ind i det tværsektorielle samarbejde.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Drøfter anbefalingerne fra det faglige oplæg, herunder hvad planen kalder på ind i det 
tværsektorielle samarbejde

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
På fællesmødet mellem Sundhedsdirektørkredsen og Sundhedsstrategisk Forum d. 1. april 2022 
vil direktør Christian Harsløf fra KL holde et oplæg om psykiatriplanen. Dette kan give input til drøf-
telserne i Det Administrative Kontaktforum d. 21. april.

BAGGRUND
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 13. januar 2022 det faglige oplæg til en 10-års plan ”Bedre 
mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”. Sundhedsstyrelsen har 
udarbejdet det faglige oplæg i samarbejde med Socialstyrelsen. Styrelserne har løbende indhentet 
rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper, som har haft repræsenta-
tion fra myndigheds- og administrativt niveau, faglige selskaber og organisationer samt patientor-
ganisationer. Det faglige oplæg skal danne grundlag for den videre politiske proces og det forven-
tes, at regeringen efterfølgende vil komme med sit udspil til en 10-årsplan for psykiatrien.

Løsning og konsekvenser
Det faglige oplæg ridser en række hovedudfordringer op ift. den nuværende situation, herunder at

 Særligt børn og unge har dårlig mental sundhed
 Psykiske lidelser udgør 25% af sygdomsbyrden 
 Ca. 1 ud af 2 får selv mindst en psykisk lidelse i et livsforløb, og alle har det i familien
 Mennesker med svær psykiske lidelse lever 15 - 20 år kortere.

Hovedproblemerne i den nuværende indsats er ifølge det faglige oplæg at, der er:

 Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng
 Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud
 Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser
 Stigmatisering, manglende prioritering og ligestilling 
 Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige.



Oplægget kommer med 37 anbefalinger inden for ni prioriterede temaer, som skal gøre den sam-
lede indsats for mennesker med psykisk lidelse bedre. De ni prioriterede temaer er:

1. Lighed og afstigmatisering 
2. Viden, udvikling og stærke faglige miljøer 
3. Mental sundhedsfremme
4. Børn og unge 
5. Tidlige indsatser for voksne 
6. Udredning og behandling
7. Retspsykiatri
8. Socialpsykiatrien 
9. Sammenhæng 

Under temaet ”Sammenhæng” indgår nedenstående anbefalinger, som vil få særlig betydning for 
det tværsektorielle samarbejde. Anbefalingerne er uddybet på side 23 i vedlagte pixi-version:

 Etablering af et stærkt myndighedssamarbejde som understøtter en sammenhængende 
indsats til mennesker med psykiske lidelser

 En styrket koordination af det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser med fa-
ste kontaktpersoner og koordinatorer i alle sektorer

 Bedre digital understøttelse af sammenhængende forløb for borgerne

Proces
Administrerende direktør i Psykiatrien, Charlotte Rosenkrantz Josefsen vil i forbindelse med mødet 
i Det Administrative Kontaktforum give et kort oplæg om 10 årsplanen som indledning til den fælles 
drøftelse.

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Drøfter anbefalingerne fra det faglige oplæg, herunder hvad planen kalder på ind i det 
tværsektorielle samarbejde

BILAG 
 10-års plan for Psykiatrien
 Pixi-udgave af 10-års planen


