
Oplæg Knud Christensen den 31.10.13 

Oplæg til en ny psykiatrireform 

( referatet er lavet i stikordsform) 

 

Det koster penge og det er kommet med i rapporten. 

Moderne åben og inkluderende rapport. 

Man er et menneske som har en lidelse, man er ikke sin sygdom. Lidelse frem for sygdom 

Holde op med at tale om en behandlingspsykiatri og en socialpsykiatri. 

Mennesker med psykisk lidelse skal have en sundhedsfaglig og en socialfaglig indsats. 

 

Stigmatisering afskaffes ikke kun af begreber sygdom eller lidelse 

Sygdom er et klinisk begreb – diagnose er ikke ensbetydende med lidelse – mindre betydning om de lever 
op til diagnosekriterier. 

Med lidelse er der hjælpsbehov og der skal ressourcerne anvendes. 

Bilagene er en guldgrube af oplysninger til organisatorisk og politisk niveau. God kilde til information. Også 
den historiske udvikling. 

 

Der er tilført ressourcer både i region og socialpsykiatri, men det modsvarer ikke tilgangen til psykiatrien. 

Resume: 89 anbefalinger 

Blå boks gratis 

Grøn box koster 

Henviser til hovedrapporten 

Slå anbefalinger op i hovedrapporten- 

 

Godt: 

Fokus på at sektorerne arbejder bedre sammen. Skal ressourcerne styres hen til et bedre samarbejde. 
Akutteams på tværs af sektorer via satspuljer 



Der arbejdes for at psykiatrien kommer på finansloven. Nye bevillinger kan mærkes med P og bliver efter 
projektperioden permanentgjort 

 

Nedbringelse af tvang: 

Helle Thorning tog fat på det i sin åbningstale i år. 

Nationalt bindede reduktionsmål foreslås. 

Retspsykiatri. Anbefalinger – der anbefales at der nedsættes et nyt udvalg med repræsentanter fra 
relevante parter ( justisministeriet) 

Stigende antal af domme for forseelser, der for andre ikke giver andet end bøde. Der er mange indlagte i 
psykiatriske afdelinger, der ikke har et behandlingsbehov. Bla øgning pga retspsykiatriens langsommelighed 
afventer domme. Retspsykiatrien prioriterer hermed psykiatriens midler – det bliver på bekostning af 
indlæggelser andre stede. 

Indespærring skal alene finde sted når der er behandlingsmæssig indikation også i retspsykiatrien. Når 
straffriheden er den største straf 

 

Ny ramme og retning: afsnit om værdier. Tvangen er også afhængig af værdier og holdninger i tilgangen til 
mennesker.Husk pjecerne :  Respekt faglighed og ansvar. (Årlig værdidabatdag på Bornholm.) 

Overdødelighed middellevetid for psykisk syge ligger på linie med tanzania og dem giver vi ulandsbistand. 
40 pct skyldes selvmord, resten er medicin, livsstil osv. Psykisk syge er underdiagnosticerede og 
underbehandlede. Psykiaternes viden skal vækkes på somatikken. 

Lighed for Sundhed  

 

Sindslidelse og misbrug: Der er ingen brugbar løsning i rapporten. Der kunne ikke opnås enighed. En borger 
en plan en kontaktperson. Planerne bør sammenskrives 

 

Fremtid: 

Rapporten er afleveret til sundhedsministeren/ regeringen. Herefter laves en national plan. Andre mener 
der skal pågå en åben dialog med mange flere interessenter, bilaterale forhandlinger,. Holde fast i at det er 
regeringens og ikke kun sundhedsministerens projekt. Det er en opgave. 

Timing start januar om socialt politisk arrangement vedr. socialpsykiatri som modvægt til det 
sundhedsmæssige område i psykiatrien. 



Evidens: 

I den sociale sektor er der andre former for evidens. Vi er nødt til at kalde det evidens, men vi kan måske 
sammen flytte hvad vi forstår ved evidensbegrebet. Og Selvfølgelig skal det vi gør virke. Hvad forstår vi ved 
at det virker. Dette er en stor udfordring. Vi skal holde op med at kæmpe mod evidensbegrebet, men vi skal 
banke fornuft ind i evidens begrebet. Prøv at sammenholde evidensbegrebet og innovationsbegrebet. 
Tænkes begreberne sammen kunne vi måske få den gyldne middelvej. 

Vi skal have defineret nogle mål. 

Pakkeforløb/ forløbsprogrammer. Kan være til hinder for tværfaglig indsats. Pakkerne kan måske udvikles 
til forløbsprogrammer. Her tænkes alle ind i indsatsen. Kun her kan den helhedsorienterede folde sig ud. 
Brug pakkerne der hvor de virker.  

 

Mere fokus på ledelse og ansvar. De ting der vedtages skal bringes i spil 

 

Vi har kæmpet og kæmper en del kampe, men der er områder, hvor vi har været nødt til at 
udsætte sejren. 


