
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 7. april 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1078 

(Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 1078:  

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 24. marts 2021 fra PsykiatriAlliancen, jf. 

SUU alm. del – bilag 348 og i forlængelse heraf tilkendegive om ministeren deler Psy-

kiatriAlliancens bekymring for, om den kommende 10-års pla  blot bliver et ”katalog” 
over forslag og ikke en egentlig plan med f.eks. målbare mål for reduktion af overdø-

delighed og genindlæggelser, ligesom PsykiatriAlliancen peger på løsningsforslagene i 

øjeblikket er ”frag e terede og a gler overord et ret i g”, hvilket aturligvis ikke 
er hensigtsmæssigt for en langsigtet plan?” 

 

Svar: 

Jeg glæder mig først og fremmest over PsykiatriAlliancens gode og konstruktive for-

slag til den kommende 10-års plan for psykiatrien. Alliancens medlemmer favner 

bredt og netop en bred forankring er afgørende for, om det fælles ønske om at løfte 

psykiatrien for alvor kan realiseres. 

 

Som PsykiatriAlliancen påpeger, er der brug for, at 10-års planen sætter den langsig-

tede udvikling for hele psykiatrien på tværs af sundheds- og socialområdet. Derfor er 

jeg enig i, at planen skal adressere de grundlæggende udfordringer på området, og at 

dette forudsætter sammenhængende og holdbare løsninger og ikke fragmenterede 

enkeltstående tiltag. Med planen skal der desuden sættes overordnede forventninger 

til, hvor psykiatrien bør være om 10 år, og de respektive indsatsers virkning og konse-

kvenser skal løbende vurderes.  

 

10-års planen skal således give den samlede psykiatri et fortjent og tiltrængt løft, så 

mennesker med psykiske lidelser får den hjælp og rette behandling, de har behov for. 

For jeg er helt enig med PsykiatriAlliancen i, at vi skal have mennesket i centrum. 10-

års planen skal komme mennesker til gavn og ikke systemet. 

 

PsykiatriAlliancens forslag vil selvfølgelig indgå i overvejelserne i det videre arbejde, 

og jeg har derfor også tilladt mig at videreformidle forslagene til Sundhedsstyrelsen.  

 

Jeg ved herudover, at PsykiatriAlliancens medlemmer er repræsenteret i Sundheds-

styrelsen faglige arbejdsgrupper og tværgående følgegruppe, hvor de også kommer 

med input til Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg, der skal beskrive 

status og udfordringer på tværs af psykiatriområdet og give bud på løsninger og ræk-

kefølgende udfordringerne skal løses i. Det faglige oplæg, der som bekendt indebæ-

rer jævnlige møder i den dertil knyttede følgegruppe, skal danne grundlaget for rege-

ringens udspil til en 10-års plan for psykiatrien og vores videre politiske drøftelser 

deraf. 
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Side 2 

 

Som PsykiatriAlliancen også giver udtryk for, at der er behov for at tage hånd om 

nogle af de nuværende udfordringer på psykiatriområdet, som ikke kan afvente 10-

års planen. Således kan jeg oplyse, at parallelt med arbejdet med 10-års planen arbej-

des på løsning af aktuelle udfordringer vedr. fx dobbeltdiagnosticerede og afklaring af 

behov for justering af de særlige pladser i psykiatrien. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Mie Saabye 

 


