
 

 

  Der er brug for en ambitiøs vision for psykiatrien 
 
Trods de mange gode intentioner er der stadig store udfordringer i psykiatrien. Det stigende antal psykisk sårbare 
patienter lægger pres på psykiatrien i både regioner og kommuner. De seneste års udvikling er gået i retning af 
kortere indlæggelsestider og øget ambulant behandling kombineret med en målsætning om at behandle borgere 
tættere på deres egen hverdag. Regionerne har de sidste 10 år nedlagt så mange senge i psykiatrien, at personale 
og pårørende oplever, at syge har svært ved at komme i betragtning til indlæggelse på psykiatrisk afdeling. 

 
Der er behov for et større og langt mere fintmasket sikkerhedsnet omkring mennesker med mentale eller 
psykiatriske problemer, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Der bør naturligvis være 
adgang til kompetent sygepleje og behandling i patientens nærmiljø. Hertil kommer, at der er behov for et langt 
større fokus på, hvordan vi bedst forebygger psykisk sårbarhed og mistrivsel blandt børn og unge bl.a. gennem 
øget tværfagligt samarbejde 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler: 

 
Stop de tidlige udskrivninger  

• Det skal sikres, at der er et tilstrækkeligt antal sengepladser, så det er muligt at fastholde 
udskrivningskriterierne.  

• Der skal afsættes ressourcer til at sikre bedre normeringer, de rette fagligheder og tid til opbygning af nære 
relationer, så færre patienter bliver genindlagt. 

 
Flere sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri 

• 50 pct. af alle sygeplejersker i den regionale psykiatri skal have en specialuddannelse i psykiatrisk 
sygepleje, hvis patienterne skal sikres en sygepleje og behandling af høj kvalitet 

• Der skal i alle kommuner være adgang til sygeplejersker med en specialuddannelse. Det kræver særlig 
viden at omgås, hjælpe og motivere borgere med psykiske problemer og sygdomme. 

 
Styrk kvaliteten på botilbuddene  

• Fra centralt hold afsættes der midler til mere specialiserede botilbud med en bred sammensætning af 
kompetencer – det skaber ligeledes tryghed både for borgere og personale. 

• Der skal være sygeplejersker tilknyttet alle botilbud – det er helt afgørende, når vi ved, at mennesker med 
psykisk sygdom også ofte har somatiske sygdomme.  
  

Behov for en tidlig forebyggende indsats og fremme af mental sundhed 

• Alle kommuner bør have tilbud til børn, forældre og familier, som er ramt af psykisk sårbarhed, f.eks. 
gennem intensive sundhedsplejerskeforløb og et styrket tværfagligt samarbejde med alle faggrupper 
omkring barnet. 

• Udbyg eksisterende initiativer som f.eks. Headspace, hvor unge bliver mødt i øjenhøjde på deres egne 
præmisser, og som er med til at bygge bro til øvrige indsatser. 

• Der afsættes midler til forskning i mental sundhed og langtidsforløbsstudier, som fokuserer på forebyggelse 
og samarbejde tværfagligt i hele psykiatrien og på tværs af forvaltninger; det vil sige betydning af livsvilkår, 
mestringsstrategier, borger/patientinddragelse og effekt af indsatser f.eks. familiesygeplejersker.  

 
 
 
 



 

 

 
 

FAKTA: Om psykiatrien 

• Næsten hver tredje sygeplejerske i psykiatrien har inden for den seneste måned oplevet, at patienter er 
blevet udskrevet, selvom de fortsat havde behov for behandling og pleje af specialuddannede 
sundhedsprofessionelle.  

• To tredjedele af sygeplejersker ansat på psykiatriske skadestuer vurderer, at over halvdelen af 
patienterne med akutte psykiatriske skader eller sygdomme kunne have undgået dette med den rette 
indsats tidligere i forløbet. 

• Mere end en tredjedel af de psykiatriske sygeplejersker er uenige eller overvejende uenige i, at borgere 
med psykiatrisk sygdom har mulighed for akut hjælp, hvis deres sygdom forværres. 

• Som den største personalegruppe (ca. 41 pct.)(1), spiller sygeplejersker en væsentlig rolle i psykiatrien. 
Alligevel er det i dag kun omkring 13 pct. af sygeplejerskerne i den regionale psykiatri, som har en 
specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje. 

• Stort set alle sygeplejersker ansat på kommunale plejehjem eller i hjemmesygeplejen møder borgere 
med psykiske lidelser. Kun 6 pct. af dem har efter/videreuddannelse, der er relevant for arbejdet med 
psykisk syge. Næsten halvdelen svarer nej til, at de i forbindelse med deres arbejde med borgere med 
psykiske lidelser, kan få akut hjælp fra særligt specialiseret personale. 

Kilde: DSR Analyse. Note (1): Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser, Sundhedsstyrelsen, 2018 

 

 


