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Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 

 

Udkast til sundhedsaftale 2015-2018 er sendt i høring, hvilket vi i Bedre Psykiatri - Lands-
foreningen for pårørende, Lokalafdelingerne i Region Midtjylland, har valgt at respondere 
på. Vi har samtidig valgt at fokusere på den del af aftalen, der omhandler psykiatrien. 

Vi ser med stor glæde, at aftalen indleder med at slå fast, at ”det gode forløb er en fælles 
opgave” Vi er fuldstændig enige i, at ”det er en vigtig forudsætning for det gode tværsekto-
rielle forløb, at vi ser patientforløbet som en fælles opgave”. 
Bedre Psykiatri har i sine handleplaner et punkt om styrkelse af det tværsektorielle samar-
bejde for at hindre at nogen borger falder mellem to stole. Vi glæder os over intensionen 
om at bryde med vanetænkningen, at sætte borgeren før sektorinteresser og behandle 
borgeren værdigt i et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde. 

Det er også med tilfredshed, at vi noterer aftalens beskrivelse af, at det er nødvendigt med 
indsatser, der forebygger risikoadfærd og sikrer tidlig udredning og kvalificeret behandling 
af samtidig somatisk og psykisk sygdom. 
Når sundhedsaftalen samtidig vil forebygge langtidssygemeldinger med den hensigt at 
fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, ser vi gode muligheder for en forbedret 
livskvalitet i et længere liv. 

Noget meget centralt for os i Bedre Psykiatri er, at udskrivelse efter indlæggelse begynder 
straks efter indlæggelsen. Vi må ikke risikere, at en borger udskrives til ingenting. Det er 
derfor godt, at der i aftalen er opmærksomhed på at sikre samarbejdet mellem hospitalet 
og de sociale myndigheder i kommunen. 

Det er vigtigt, at alle relevante personer både i regionspsykiatrien, kommunen og den 
praktiserende læge samt selvfølgelig borgeren har kendskab til sygdommen samt hele 
behandlingsforløbet. Derfor er det også vigtigt, at der udvikles datasystemer, som kan ”ta-
le” sammen. Det vil give mulighed for en bedre sammenhæng i etableringen af de nød-
vendige indsatser, det vil styrke ressourceudnyttelsen – alt dette ikke mindst til gavn for 
borgeren. 
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Sundhedsaftalen skelner klart mellem voksne med psykisk sygdom og børn og unge med 
psykisk sygdom. Denne skelnen er naturlig. 
Når det drejer sig om voksne med psykisk sygdom må og skal de sociale myndigheder og 
beskæftigelsesforvaltningen i højere grad være involveret i etableringen af de nødvendige 
indsatser. 
På området for børn og unge vil skole, ungdomsuddannelse og PPR ofte være relevante 
at inddrage i løsningen. Desuden skal forældrene inddrages, når det drejer sig om børn. 

Vi ser, at aftalen klart beskriver, hvor ansvaret for handling ligger. Der ligger et ansvar hos 
både den almene praktiserende læge, kommunens forskellige myndigheder og hos hen-
holdsvis regionspsykiatrien og børn- og ungepsykiatrien. Sundhedsaftalen beskriver også 
de tværsektorielle myndigheders pligt til at handle, hvis det vurderes, at der ikke er til-
strækkelige indsatser for at hjælpe borgeren. 

Alt i alt ser vi et udkast til sundhedsaftale, som på mange måder tilgodeser væsentlige de-
le af de ønsker vi i Bedre Psykiatri har. 
Vi ønsker at sikre 

 
- at der er én indgang til sundhedsvæsenet, så psykisk sygdom ikke over-

skygges af somatik sygdom – og omvendt 
- at psykisk sygdom ligestilles med somatisk sygdom 
- at det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen 

praksis styrkes 
- at patientinddragelsen spiller en central rolle 
- at de pårørende inddrages 

Vi er ikke i hus med alle Bedre Psykiatri’s ønsker, men vi er godt på vej. 

Helt centralt for os som forening for de pårørende er netop vores inddragelse. Vi ønsker at 
blive sikret inddragelse – ikke kun når det drejer sig om børn under 15 år – idet vi ofte har 
en viden om den syge, som, hvis den bliver brugt, kan være med til at fremme behandlin-
gen frem mod bedre og hurtigere resultater. 

De pårørende er ikke en del af problemet men en del af løsningen. 

 

På vegne af 
Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende 

De 12 lokalafdelinger i Region Midtjylland 

 
Kristian Buhr 


