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Samlet høringssvar fra Psykiatri og Social og Hoved-MEDudvalget  

for Psykiatri og Social 
 
Psykiatri og Social og Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social er 
helt overordnet meget tilfreds med indholdet i dels de politiske 
visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen og dels indholdet i 
sundhedsaftalen. Det er meget positivt, at psykiatrien har fået et 
stort fokus i aftalen og ved en fuld implementering af 
sundhedsaftalen, så den kommer til at få gennemslagskraft og ”leve”, 
kommer det til at betyde et stort skridt i retning af, at ligestille 
borgere med psykisk sygdom med borgere med fysisk sygdom.   
 
Det værdimæssige tankesæt, som præger sundhedsaftalen omkring 
styrkelse af patienter og pårørendes mulighed for at være 
hovedaktører i eget liv og eget behandlingsforløb er helt i tråd med 
den udvikling, der i øvrigt pågår i psykiatrien.  
 
Set fra psykiatriens perspektiv er det meget positivt at 
sundhedsaftalen er med til at tydeliggøre, hvor mange 
samarbejdsflader psykiatrien har med kommunerne, ligesom det er 
meget positivt, at den almenpraktiserende læges rolle er blevet 
tydeligere, som den centrale aktør i alle patientforløb. Det er Psykiatri 
og Socials håb, at sundhedsaftalen kan bidrage til at samarbejdet 
mellem almenpraksis og kommunerne i den kommende 
sundhedsaftale periode vil blive udvidet og styrket.      
 
Men samtidig er der en erkendelse af, at det er en meget omfattende 
sundhedsaftale, som også vil betyde kulturforandringer i de måder, 
der samarbejdes på tværsektorielt. Derfor vil det fordre et 
omfattende arbejde for alle parter for at få alle aftalens aspekter 
implementeret. Derfor er det vigtigt at få lavet en realistisk plan for 
implementeringen med et fælles øje for at implementeringen bliver 
en trinvis proces, som forløber over hele sundhedsaftaleperioden. 
 
Set fra børne- og ungdomspsykiatriens perspektiv er det meget 
positivt, at der er et ønske fra både kommunerne og almenpraksis 
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om at styrke samarbejdet og koordinationen mellem almenpraksis og kommunerne omkring 
sårbare unge - både de som skal hjælpes og behandles i primærsektoren og de der har behov 
for indsatser fra det sekundære sundhedsvæsen. Det er også positivt, at behovet for den 
koordinerende funktion for de børne- og unge, der modtager flere samtidige indsatser er 
tydeliggjort og kan placeres. Desuden er det et vigtigt skridt, at ansvaret for de fremtidige 
netværksmøder placeres hos den myndighed, der har behov for mødet af hensyn til den videre 
sagsbehandling eller behandling. Et sidste væsentligt element er, at der er enighed om at 
tværsektorielle møder så vidt muligt skal foregå via video.  
  
Set fra voksenpsykiatriens perspektiv er det meget vigtigt, at arbejdsmarkedsområdet nu 
bliver en tydelig samarbejdspart i det tværsektorielle samarbejde, ligesom sundhedsaftalen er 
med til at sætte fokus på de sundhedsfaglige kommunale indsatser til borgere med psykisk 
sygdom. Det at øge middellevetiden hos borgere med psykisk sygdom er en helt central 
opgave i det tværsektorielle samarbejde i den kommende sundhedsaftale periode, som skal 
have høj prioritet. Desuden er det vigtigt, at der i den kommende sundhedsaftale er enighed 
om, at det er den konkrete borgers vanskeligheder og ressourcer, der på baggrund af en 
konkret faglig vurdering, afgør i hvilket omfang, der er behov for, at de professionelle 
koordinerer og sikrer sammenhæng i indsatsen. Dvs. en enighed om at alle ikke skal have lige 
meget, men at de fælles ressourcer primært skal bruges på de borgere, som har mest brug for 
støtte til at kunne gøre brug af de relevante sundhedstilbud.    
 
Målgruppebeskrivelse for psykiatri, og børne- og ungdomspsykiatri.  
 
I løbet af sommeren har de danske regioner formuleret nye målgruppebeskrivelser for 
psykiatrien, som skal erstatte de nuværende i sundhedsaftalen.  
  
Målgruppebeskrivelse for psykiatri, og børne- og ungdomspsykiatri.  
 
Symptomer og adfærd • Betydelig forværring i symptomer 

• Betydelig forpinthed 
• Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade 

og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd 
• Nyopståede psykotiske symptomer 

Funktionsniveau • Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår 
sociale og skole/arbejdsmæssige sammenhænge 
relateret til psykisk sygdom* 

Diagnostik • Diagnostisk uklarhed evt. pga. komorbiditet eller 
manglende mental udvikling 

Behandling • Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i 
primærsektor 

• Ustabilt samarbejde om vedlige-
holdelsesbehandling 

• Visse nærmere definerede patientgrupper der bør 
udredes og behandles i sygehuspsykiatrien 

Behandles i den hospitalsbaserede 
psykiatri (ambulant og stationært) 
så længe  

• Målgruppebeskrivelsen stadig er opfyldt 
• Patientens sygdom er i væsentlig positiv udvikling 
• Afslutning medfører betydelig risiko for patientens 

liv og levned. 
*Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling 
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og begavelse 
 
Med denne sundhedsaftale er det tydeligt, at kommuner, regioner og almen praksis forsøger at 
finde hinanden. Budskabet i sundhedsaftalen vidner om øget kendskab til hinanden og en vilje 
til at det gode forløb er et fællesområde, der skal tages hånd om. Det er en fællesopgave, som 
alle parter skal finde hinanden i og det er også en udfordring. 
 
Det er bemærket, at afsnittet vedr. implementering og beskrivelsen af tilgangene til hvordan 
patienterne skal føle sig trygge ikke er tydeligt beskrevet i forhold til Psykiatriområdet. 
Derudover er området vedr. inddragelse af frivillige ikke medtaget i sundhedsaftalen, men det 
er positivt, at der er kommet fokus på ulighed i sundhed, når det gælder borgere med psykisk 
sygdom. 
 
Konkrete bemærkninger:  
s. 15 Den politiske del:  
”Bedre behandling og forebyggelse af borgere med både psykisk og somatisk sygdom” – noget 
sprogligt, måske er det ”forebyggelse af borgere” 
 
s. 13 i sundhedsaftalen:  
”forebygge, at borgere med psykisk sygdom ikke får for meget (store doser) og for forskelligt 
medicin (mange præparater), samt at borgeren bliver bedre til at mestre ….” 
Der er dels det sproglige, men også at det samme problem må gælde for medicinske og andre 
somatiske pt.  
 
s. 44 i sundhedsaftalen: 
Udtrykket ”den sorte gryde” rammer ved siden af  
 
s. 84 i Sundhedsaftalen: 
Stavefejl i overskriften for pkt. 6.13. Der skal stå Oligofreni, men står Oligefreni.  
 
 
 
 


