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Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst 

høringsversion til ’Psykiatriplan 2015 – 2020’ i Region Nordjylland. 

 

Dansk Sygeplejeråd ser med stor tilfredshed på visionen om prioritering af 

sikre og effektive patientforløb med afsæt i det enkelte menneske. En anden 

positiv prioritering er visionen om reel patientindflydelse: At patienten skal 

med i de beslutninger, der træffes med udgangspunkt i de ønsker patienten 

har for sit liv.  

 

Det er også positivt, at der i Psykiatriplanen er beskrevet 

- En indsats med etablering af en udrykningstjeneste med 

psykiatrifagligt personalet ifm. tvangsindlæggelser 

- En indgang til den psykiatriske skadestue uden visitation 

 

Med udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds overordnede holdning om, at 

sundhedsvæsnet i Danmark skal sikre alle borgere og patienter fri og lige 

adgang til pleje og behandling af høj faglig kvalitet, vil Dansk Sygeplejeråd 

i Nordjylland gerne kvalificere udkastet med følgende bemærkninger: 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der i de samlede tilbud til borgere med 

psykiatrisk sygdom tænkes sikring af både specialiserede og 

forebyggende tilbud i nærområdet. 

 

Det skønnes i fremtiden at være endnu mere vigtigt at tænke på tværs af 

sektorer, når der tales om specialiserede tilbud i nærområdet til borgere med 

psykiatrisk sygdom. Vi oplever i dag, at det ofte er økonomiske 

incitamenter, der er barriere for sikre, effektive og sammenhængende tilbud 

for den enkelte psykiatriske patient - både indenfor sektoren og på tværs af 

sektorerne. Der bør i stedet etableres specialiserede og forebyggende tilbud i 

nærmiljøet i samarbejde mellem region og kommuner. Det er ikke 

acceptabelt, at det er de økonomiske styringsmodeller, der sætter rammen 

for, hvilke muligheder, der kan etableres. 
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Side 2 af 2 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der prioriteres tid og ressourcer til 

kompetenceudvikling til de ansatte og at antallet af sygeplejersker med 

den psykiatriske specialuddannelse øges. 

 

Øget specialisering kan ikke realiseres uden at de ansatte får den 

nødvendige kompetenceudvikling.  Det er dog vigtigt, at de nødvendige 

rammer – ressourcer og tid – er til stede for at kunne gennemføre 

kompetenceudviklingen. 

 

I forhold til sikringen af flere sygeplejersker med den psykiatriske 

specialuddannelse anbefales, at der sættes mål for, hvor mange 

sygeplejersker med specialuddannelse Region Nordjylland planlægger at 

have ansat i 2020. Dansk Sygeplejeråds anbefaler, at 50 pct. af alle ansatte 

sygeplejersker i den regionale psykiatri skal have en specialuddannelse for 

at sikre, at der er de nødvendige faglige kompetencer tilstede hele døgnet. 

 

 

Det er vigtigt, at de nordjyske regionspolitikere nu foretager 

prioriteringer og afsætter de nødvendige ressourcer for fremadrettet at 

sikre alle borgere og patienter fri og lige adgang til pleje og behandling af 

høj faglig kvalitet, samt sikre, at de ansatte har et sundt arbejdsmiljø. 
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