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REFERAT
Der er en oplevelse af, at man i de forskellige sektorer har en tendens til at ”kaste bolden videre” til 
den næste sektor, fordi alle parter er pressede. Der er behov for, at man i stedet forsøger at få en 
åben dialog om, hvordan sektorerne i fællesskab håndterer den stigende efterspørgsel der er på at 
hjælpe børn og unge i mistrivsel.

Denne samtale kunne også være rigtig god at tage ude i de enkelte klynger, da dette også er en 
central del af populationsansvaret. 

RESUMÉ
I de senere år er antallet af børn og unge i mistrivsel steget markant, hvilket skaber en række ud-
fordringer for såvel børnene og deres familier, som de aktører, der er involveret. I almen praksis og 
i kommunerne er tilgangen af børn og unge i mistrivsel steget og der efterlyses dels udredning af 
børnene og de unge og dels handlemuligheder. 

På møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. maj 2022 blev der efterspurgt en drøftelse af 
det børne- og ungdomspsykiatriske område, herunder problemstillinger og mulige løsninger på kort 
og mellemlang sigt. Formålet med drøftelsen skulle være at se på muligheder for, at de involvere-
de sektorer kan hjælpe hinanden med de foreliggende udfordringer.

Sideløbende hermed pågår en proces i regi af regionsrådet vedr. mulig håndtering af problemerne 
på det regionale børne- og ungdomspsykiatriske område.

I nærværende punkt vil der således dels være fokus på at orientere om, hvad der pt. pågår i regio-
nalt regi, hvorledes udfordringerne opleves i kommunalt regi samt hvordan der tværsektorielt kan 
samarbejdes om at skabe forbedringer på området. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter, hvordan man i fællesskab kan løse de udfordringer, der opleves i børne- og un-
gepsykiatrien

INDSTILLING
Det indstilles, at Strategisk Sundhedsstyregruppe



 Drøfter, hvordan man i fællesskab kan løse de udfordringer, der opleves i børne- og un-
gepsykiatrien

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Børne- og ungepsykiatrien i Region Syddanmark
Psykiatrien i Region Syddanmark står i øjeblikket over for en række strukturelle udfordringer ift. det 
børne- og ungdomspsykiatriske område. Her og nu handler det særligt om en kombination af føl-
gende udfordringer:

 Mangel på speciallæger: De seneste år har væsentligt flere forladt de børne- og ungdoms-
psykiatriske afdelinger, end der er kommet til. Der er netto ca. 8 speciallæger færre til rå-
dighed i dag end for to år siden og pt. 10 ledige speciallægestillinger. Der er intet, der tyder 
på, at denne manko forsvinder inden for de kommende år. Hertil kommer en manglende le-
dende overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Sydjylland efter flere forgæves forsøg på 
besættelse af stillingen.

 Flere børn og unge skal udredes og behandles i børne- og ungdomspsykiatrien: I det fagli-
ge oplæg til 10-års planen for psykiatri påpeges, at der i det seneste årti er sket en markant 
stigning i antallet af børn og unge, som udredes og behandles i børne- og ungdomspsykia-
trien. Denne tendens ses også i Region Syddanmark, hvor ca. 10.600 børn og unge var i 
behandling i børne- og ungdomspsykiatrien 2021, mod 8.500 personer i 2016. Der er intet, 
der tyder på, at behovet for udredning og behandling formindskes de kommende år.

Region Syddanmark har med Psykiatriplan 2020-2024 sat retningen for den psykiatriske behand-
ling og klare ambitioner herfor. Målet for Psykiatrien i Region Syddanmark er, at mennesker med 
psykisk sygdom får det bedst mulige behandlingsforløb, og at den enkelte og dennes pårørende 
føler sig støttet i sygdomsforløbet. Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at 
mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på deres egen 
behandling – og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret pa-
tientforløb af høj kvalitet. Som tilstanden på området er pt., er målene i Region Syddanmarks Psy-
kiatriplan pt. udfordrede.

Disse udfordringer skal løses inden for den nuværende organisering i regionen af børne- og ung-
domspsykiatrien, hvor særligt to forhold forstærker ovenstående udfordringer:

 En - sammenlignet med andre regioner - relativt decentral struktur på døgnområdet med 
børne- og ungdomspsykiatriske senge på tre matrikler, Odense (22 senge), Aabenraa (17 
senge) og Esbjerg (7 senge): det kræver vagtdækning tre steder med deraf følgende træk 
på de lægefaglige ressourcer. Få læger til at dække bagvagt og de tre matrikler gør, at de 
mest erfarne læger har mindre tid til patientbehandling i dagtiden i sengeafsnittene og i 
ambulatorierne. Beslutningen om døgnsenge på tre matrikler blev vedtaget med psykiatri-
planen fra 2010.



 En relativt høj aldersgrænse sammenlignet med de andre regioner på op til 20 år: de 18 og 
19 årige fylder relativt meget op på sengeafsnittene, og samtidig skal der bruges en del 
ressourcer på at håndtere to forskellige sæt pakkeforløb, forløbsbeskrivelser og retnings-
linjer (en til patienter under 18 år og en til patienter over 18 år) og Børne- og ungepsykiatri-
en i Region Syddanmark samarbejder med flere forskellige forvaltninger i kommunerne, da 
aldersgrænsen hos flere af disse er 18 år. Valget af aldersgrænse op til 20 år stammer fra 
regionens første psykiatriplan i 2007.

Igangværende proces vedr. psykiatriområdet i Region Syddanmark
Regionsrådet godkendte den 4. maj 2022 at igangsættes en proces, der skal munde ud i forslag til 
fremtidig organisering af det børne- og ungdomspsykiatriske område i Region Syddanmark, der 
har til formål at imødekomme ovenstående udfordringer. I løbet af sommermånederne har der væ-
ret afholdt dialogmøder med kommunerne, patientforeningerne, og patienter samt pårørende på de 
børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. 

Input fra disse dialogmøder vil herefter indgå i de efterfølgende politiske drøftelser. Der stiles efter 
at kunne træffe beslutninger om den fremtidige organisering af børne- og ungdomspsykiatrien på 
regionrådsmødet i februar 2023. 

Kommunale perspektiver på det stigende antal børn og unge med mistrivsel og psykiske 
lidelser
Øget efterspørgsel
Kommunerne oplever, at flere og flere unge borgere har svært ved at håndtere et helt almindeligt 
liv og gennemføre en uddannelse og fastholde et arbejde. Der er et stigende antal borgere med 
dobbeltdiagnoser, samtidig psykiatrisk lidelse og misbrugsproblematikker, herunder unge med 
dobbeltdiagnose.

Indlæggelse og sengedage
Kommunerne oplever at tage imod borgere efter indlæggelse, som har komplekse problemer og 
ikke er stabiliserede. Det sætter den støtte, man kan give i socialpsykiatrien, under pres, fordi man 
står med borgere, der opleves som behandlingskrævende eller så dårlige, at det kan være vanske-
ligt at støtte dem tilstrækkeligt i deres hverdag. 

Kommunerne oplever også flere (primært unge mænd) der samtidig med en psykisk lidelse også 
har misbrugsproblemer. Der er disse tilfælde udfordringer med snitfladerne mellem psykiatri og 
misbrugsbehandling. 

Ventetider
Kommunerne oplever, at mange børn og unge henvises til udredning i psykiatrien, hvor der er me-
get lange ventetider. Børnenes og de unges tilstand bliver i ventetiden forværret. 

De udfordringer som henholdsvis kommuner og psykiatrien i regionen står overfor i disse år, af-
spejler en generel national tendens, hvor kommuner såvel som psykiatrien oplever en massiv til-
gang i børn og unge, som mistrives.  

Proces
Nærværende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe indledes med et oplæg fra henholdsvis re-
gional og kommunal side, hvor de eksisterende udfordringer på børne- og ungeområdet belyses 
nærmere. 



På den baggrund ønskes dels en drøftelse af udfordringerne med mistrivsel og stigende pres på 
det børne- og ungdomspsykiatriske område set fra henholdsvis kommunal, almen praksis og re-
gional side; dels en drøftelse af den igangværende proces i Region Syddanmark og dels en drøf-
telse af, hvorledes de forskellige aktører med fordel kan afhjælpe hinanden i forhold til de eksiste-
rende problemstillinger.


