
 

 

 

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd  

 

Til udkast til 

Psykiatriplan 2020 – 2024 

 
Tak for muligheden for at afgive høring til Psykiatriplan 2020 – 2024, som vi har læst med 

stor interesse. 

 

Dansk Sygeplejeråd (DSR) vil gerne kvittere for at både sygeplejersker som medarbejdere og 

Kredsen som lokal organisation er blevet inddraget i processen med at udarbejde fremsendte 

udkast til Psykiatriplan 2020 – 2024. En metode vi ser frem til, vil blive taget i anvendelse 

igen. 

 

Der er hos DSR et ønske om at regionsrådet i forlængelse af at psykiatriplanen vedtages - 

med sine mange anbefalinger - udarbejder en politisk implementeringsplan.  

 

Det vigtigt for DSR at understrege, at de mange anbefalinger, der skal igangsættes over en 

kort årrække – samtidig med blokvis implementering af nyt EPJ –  enkeltvis bør have en høj 

grad af implementering inden nye tiltag startes op. 

 

Konkrete bemærkninger til de 6 temaer: 

 

Hele tilgangen om, at mennesker med psykisk sygdom tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, 

sammenhængende og recoveryorienteret patientforløb af høj kvalitet, ligger i direkte 

forlængelse af DSR´s anbefalinger for retningen af det samlede psykiatriske tilbud i 

Danmark. 

 

Patienter og pårørende 

DSR ser positivt på den øgede inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen. Dog er 

det værd at bemærke, at et ønske fra patienter eller pårørende om ikke at deltage i 

inddragelsen skal accepteres. Uddannelse og ansættelse af peers og forældrepeers ser vi som 

en direkte forlængelse af den samlede inddragelse af parterne. 

 

Tanken om inddragelse videreføres også i anbefalingen om flere aktiviteter til indlagte 

patienter. Disse aktiviteter bør ikke kun være meningsfulde som beskrevet, men kan med 

fordel beskrives som behandlingsunderstøttende. 

 

Etablering af et Center for Pårørendeinddragelse til bl.a. systematisk indsamling og deling af 

erfaringsbaseret viden ser vi frem til at følge udbyttet af. 

 

Lighed i sundhed 

Med den viden, der findes om mennesker med psykisk sygdoms reducerede levetid, er det 

positivt, at der sættes fokus på netop dette. Regionen ønsker at understøtte ligheden i 

sundhed bl.a. ved at blive bedre til at forebygge og behandle fysisk sygdom hos mennesker 



med psykisk sygdom. Dette skal ske ved, at psykiatriske og somatiske afdelinger bliver 

bedre til at samarbejde om indsatsen. Dette ser DSR som en positiv hensigtserklæring. 

 

At kompetenceudvikling i forhold til somatiske specialer forudsættes finansieret inden for 

eksisterende rammer virker ikke realistisk. Et somatisk brush-up vil koste arbejdstimer, der 

tages fra den eksisterende daglige drift. DSR antager, at det er hensigten, at det bedre 

samarbejde er gensidigt, hvorfor at det må forventes, at der også skal laves et psykiatrisk 

brush-up for ansatte på de somatiske sygehuse, hvilket også vil kræve tid. 

 

Sammenhæng og forebyggelse 

DSR ser også her positivt på de nævnte anbefalinger. En opfordring skal være at indarbejde 

inddragelse af de faglige organisationer i arbejdet, når det kommer til beskrivelse af 

opgaveløsning på tværs af sektorerne. 

 

Bedre behandling – Forskning, kvalitet og udvikling 

Ydelser af høj faglig kvalitet bygget på kontinuerlig udvikling og forskning og derfor ser 

DSR frem til, at der afsættes ressourcer til dette inden for den psykiatriske sygepleje. 

 

Samtidig er der en forventning om, at der afsættes ressourcer til at investere i den 

nødvendige teknologi samt foretage de nødvendige teknologivurderinger. Dette bør ske 

sammen med support af både udstyr og personale. 

 

Kapacitet og organisering 

Det er vigtigt for DSR, at de sengepladser, der etableres, sikrer at incitamentet for at udskrive 

patienter har fokus på, om der er en væsentlig bedring i patientens tilstand. Lige som det er 

vigtigt, at der i de specialiserede enheder sikres, at de faglige miljøer ikke spredes ud på for 

mange matrikler. 

 

I udvidelsen af kapaciteten og organiseringen af den syddanske psykiatri vil vi fra DSR 

anbefale, at de 38 anbefalinger suppleres med, at der uddannes og ansættes avancerede 

kliniske sygeplejersker (APN sygeplejersker) med udvidede kompetencer og beføjelser. 

 

Fastholdelse, rekruttering og kompetencer 

DSR ser positivt på, at der er et ønske om at indgå i et tæt samarbejde med de faglige 

organisationer om at sikre fastholdelse og rekruttering af f.eks. sygeplejersker og vi deltager 

gerne i dette arbejde. 

 

Et vigtigt element i en attraktiv arbejdsplads for sygeplejersker er, at det er tydeligt hvilke 

karriereveje og faglige muligheder, der er til stede. Derfor er det positivt, at der nu skal 

beskrives hvilke veje og faglige muligheder, der er tilgængelige i psykiatrien i Syddanmark. 

 

Det bekymrer dog, at det foreslås ”at relevante fora involveres i og får til opgave at 

fremkomme med et forslag til, hvordan medarbejdernes kompetencer, herunder 

opgaveflytning og kompetenceglidning, bedst muligt implementeres i dagligdagen.” 

Dette antager vi allerede sker efter de aftaler der ligger i MED-aftalen. 

 

Vi har noteret os, at der til trods for viden om manglen på sygeplejersker og deraf behovet 

for en øget uddannelsesindsats ikke ligger en anbefaling om vilkårene for de kliniske 



undervisere. De kliniske undervisere og deres rammer for at tilbyde god uddannelse er 

essentiel i forhold til de sygeplejestuderendes oplevelse af Psykiatrisygehuset som et godt 

uddannelsessted. 

 

 

Med de bemærkninger stiller DSR, Kreds Syddanmark sig gerne til rådighed for det videre 

arbejde med at behandle og implementerer Psykiatriplan 2020 – 2024. 

 

Venlig hilsen 
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Kredsformand 

Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 


