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Indledning 
 
Regionsrådet besluttede den 14. november 2007 at sende Forslag til 
Psykiatriplan for Region Midtjylland i offentlig høring frem til den 25. 
januar 2008.  

Journalnr. 1-30-74-86-08

 
I høringsperioden har borgere, kommuner, brugere - og pårørende 
foreninger, MEDorganisationen, faglige råd og andre haft mulighed 
for at give deres kommentarer til psykiatriplanforslaget og 
udviklingen af psykiatrien i Region Midtjylland. Høringen har været 
annonceret i dagspressen og forslaget til psykiatriplan har i 
høringsperioden været tilgængelig på alle hovedbiblioteker i Region 
Midtjylland.  
 
Ved udløb af den offentlige høringsperiode er indkommet 96 
høringssvar. Herudover er indkommet høringssvar fra 
MEDorganisationen.  
 
I høringsperioden har Regionsrådsformanden Bent Hansen modtaget 
3 underskriftsindsamlinger 

• Vil vi finde os i det? Underskriftsindsamling mod lukning af 
døgnhusene og Psykiatrisk Afdeling i Silkeborg 
(728 underskrifter) 

• Stop nedskæringerne i psykiatrien. Underskriftsindsamling 
mod lukning af døgnhusene og Psykiatrisk Afdeling i Silkeborg 
(1089) 

• Bevar Døgnhusene. Underskriftsindsamling mod lukningen af 
døgnhusene (685 underskrifter) 

 
Foreningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Viborg Amt 
(FAP) arrangerede den 25. januar 2007 en demonstration i Viborg 
under parolen ”Bevar Døgnhusene i Skive, Kjellerup og Viborg”. Der 
deltog ca. 50 i demonstrationen.  
 
Som led i høringsprocessen afholdte Region Midtjylland den 28. 
november 2007 en præsentationskonference for bruger- og 
pårørende foreninger. Herudover blev der den 6. december 2007 



 

Side 2

afholdt et borgermøde på Døgnhuset i Kjellerup med Midtjyllands 
Avis, som medarrangør og den 8. januar 2008 afholdtes et 
borgermøde i Silkeborg Medborgerhus, arrangeret i samarbejde med 
Silkeborg Kommune og SIND. 
 
Det har i høringsperioden været muligt at debattere indholdet i 
psykiatriplansforlaget på regionens hjemmeside. Der er indsendt 25 
indlæg til debatsiden.  
 
Samtlige høringssvar kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside 
www.rm.dk. Det også muligt her at se debatindlæggene.  
 
Høringssvarene fra den offentlige høring er alle samlet i dette hæfte.  
 
Der er udarbejdet et tilsvarende hæfte for høringssvarene fra 
MEDorganisationen.  
 
 

http://www.rm.dk/


 

Side 3

Indhold 
 
Afsnit 1  
Høringssvar fra kommunerne 

• Favrskov Kommune 
• Hedensted Kommune 
• Herning Kommune 
• Holstebro Kommune 
• Horsens Kommune (oplysning om politisk godkendelse 

mangler) 
• Ikast – Brande Kommune 
• Lemvig Kommune 
• Odder Kommune 
• Randers Kommune 
• Ringkøbing – Skjern Kommune 
• Silkeborg Kommune 
• Skanderborg Kommune 
• Skive Kommune  
• Struer Kommune 
• Syddjurs Kommune 
• Viborg Kommune 
• Århus Kommune 

 
Afsnit 2 
Høringssvar fra bruger- og pårørendeforeninger 

• ADHD Foreningen 
• Angstforeningen, Depressions-foreningen og OCD- Foreningen 
• DE9 
• Foreningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere i Viborg 

Amt (FAP), Teddy Maach 
• FAP Viborg-Amt, Gitte Lindskow 
• FAP Viborg-Amt, Jan Stig Andersen 
• FAP Viborg-Amt, Formanden 
• Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 
• LAP Århus 
• LEV Kommunekredse i Region Midtjylland 
• OCD MidtVest 
• SIND, Regionsforum Midtjylland 
• Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland 

 
Afsnit 3 
Høringssvar fra borgere  

• Anne Marie Villumsen 
• Anne Marie Kyllesbech 
• Brugere af Dalgasskolen 
• Brugere af Fristedet 
• Dorthe Hviid Bach 
• Ellen Oddegaard 
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• Ilse Klinken 
• Jan Holtzen Lützhøft 
• Jean Svenning 
• Jesper van der Schaft 
• Jørgen Neumann 
• Kirsten Erichsen 
• Linda Christensen 
• Lisse Meder 
• Marc Sander Jacobsen 
• Olaf H. Bendixen 
• Psykiatribrugere i Silkeborg 
• Rebecca Hansen 
• Sørn Henrik Strand-Jensen 

 
Afsnit 4 
Høringssvar fra afdelinger, teams etc.  

• Afd S. Århus Universitets Hospital, Risskov 
• Døgnhuset, Viborg  
• Gerontopsykiatrisk afdeling E6 og Gerontopsykiatrisk 

ambulatorium Regionspsykiatrien Herning  
• Gerontopsykiatrisk Team, Regionspsykiatrien Holstebro  
• Gerontopsykiatrisk Team, Regionspsykiatrien Horsens  
• Klinik for Mani og Depression, Århus Universitetshospital, 

Risskov  
• Lars Thorgaard, Speciallæge i Psykiatri, Regionspsykiatrien 

Herning 
• Musikterapeuterne i psykiatrien i Region Midtjylland  
• Niels Bo Nielsen, 1. reservelæge Gerontopsykiatrisk afdeling, 

Regionspsykiatrien Herning  
• Opsøgende psykoseteam  
• Psykiatrisk VidensCenter 
• PsykiatrisSkoleVest 
• Psykologerne på gerontopsykiatrisk afdeling, Århus  

Universitetshospital, Risskov  
• Psykologgruppen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

Regioncenter, Risskov 
• Team for Misbrugspsykiatri, Distrikt Øst  

 
Afsnit 5 
Høringssvar fra faglige organisationer 

• Dansk Psykologforening 
• Dansk Psykologforening på vegne af psykologernes 

tillidsmænd i Region Midtjylland  
• Dansk Socialrådgiverforening 
• Danske Fysioterapeuter 
• Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 
• Ergoterapeutforeningen 
• FOA Midtjylland 
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• FOA Viborg 
• Lægeforeningen 
• Socialpædagogerne Østjylland og Midtjylland 
• Yngre Læger, Århus Universitets-hospital, Risskov 

 
Afsnit 6 
Høringssvar fra faglige råd og selskaber 

• Det ergo-Fysioterapifaglige råd 
• Det lægefaglige specialråd i Børne- og Ungdomspsykiatrien 
• Det lægefaglige specialråd ved psykiatrien 
• Det psykologfaglige råd ved psykiatrien 
• Det regionale råd for lægers videreuddannelse 
• Det socialpsykiatrifaglige råd 
• Det sygeplejefaglige råd ved psykiatrien 

 
Afsnit 7 
Høringssvar fra statslige myndigheder 

• Direktoratet for kriminalforsorgen 
• Midt- og Vestjyllands Politi 
• Sundhedsstyrelsen 
• Sydøstjyllands Politi 
• Østjyllands Politi 

 
Afsnit 8 
Høringssvar fra uddannelsesinstitutioner 

• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet 
• Uddannelsesansvarlige for grunduddannelserne, Distrikt Øst 
• VIA University College 
• Århus Universitetshospital, Kontaktudvalget 

 
Afsnit 9 
Høringssvar fra andre 

• Handicaprådet, Horsens Kommune 
• Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 
• Region Sjælland 
• SF’s psykiatrigruppe i Region Midtjylland 
• Ældrerådet i Horsens Kommune 

 
Afsnit 10 
Underskriftsindsamlinger og demonstration 

• Invitation til demonstration ”Bevar døgnhusene” 
• Underskriftsindsamlingen ”Vil vi finde os i det?” (728 

underskrifter) 
• Underskriftsindsamlingen ”Stop nedskæringerne i psykiatrien” 

(1089 underskrifter) 
• Underskriftsindsamlingen ”For bevarelse af døgnhusene i 

Region Midtjylland” (685 underskrifter) 



 

Afsnit 1  
 
Høringssvar fra kommunerne 

• Favrskov Kommune 
• Hedensted Kommune 
• Herning Kommune 
• Holstebro Kommune 
• Horsens Kommune (oplysning om 

politisk godkendelse mangler) 
• Ikast – Brande Kommune 
• Lemvig Kommune 
• Odder Kommune 
• Randers Kommune 
• Ringkøbing – Skjern Kommune 
• Silkeborg Kommune 
• Skanderborg Kommune 
• Skive Kommue 
• Struer Kommune 
• Syddjurs Kommune 
• Viborg Kommune 
• Århus Kommune 
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Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
 
Holstebro Kommunes høringssvar 
 
 
Høringssvaret er udarbejdet i et tæt samarbejde med Herning Kommune.  
 
Holstebro Kommune har med interesse læst forslag til psykiatriplan for region Midtjylland, 
fremsendt november 2007.  
 
Planen omhandler behandlingspsykiatrien samt de socialpsykiatriske tilbud som regionen aktuelt 
driver for kommunerne.  
 
Holstebro Kommune finder helt overordnet, at planen giver et fint overblik over hvad Region 
Midtjylland kan og vil på psykiatriområdet. Planen rummer mange gode intentioner. 
 
Planens intentioner om øget specialisering indenfor behandlingspsykiatrien, styrkelse af 
retspsykiatri, øget samarbejde med somatikken, større fokus på sundhedsfremme, flere ambulante 
tilbud og behandling af flere patienter / målgrupper end aktuelt findes særdeles positive. 
 
Dog kan den nednormering af sengepladser, som i planen synes at fremstå som en forudsætning for 
en del af ovennævnte forbedringer (flere ambulante tilbud, styrket retspsykiatri) umiddelbart vække 
meget stor bekymring for om serviceniveauet i forhold til patienterne vil falde – til trods for den 
styrelse af den ambulante indsats, der lægges op til. Selv med det aktuelle antal sengepladser er det 
oplevelsen at behovet for indlæggelser ikke kan imødekommes fuldt ud.  
 
Den foreslåede nednormering af sengepladser giver endvidere bekymring for en generel 
ufinansieret opgaveglidning fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien. Hertil kommer at flere 
af de nye tiltag i sig selv kan bidrage til at flere patienters behov for døgntilbud – eventuelt 
akutplads – vil skulle imødekommes lokalt. Spørgsmålet om hvorvidt oprettelse af akutpladser er et 
regionalt eller kommunalt finansieringsansvar bør derfor drøftes konkret i forbindelse med 
indgåelse af ramme- og sundhedsaftaler. 
 
Forslaget til psykiatriplan forholder sig ikke til de socialpsykiatriske tilbud, der drives kommunalt; 
men omfatter de regionalt drevne tilbud. Holstebro Kommune mener fortsat, at det ville have været 
hensigtsmæssigt med en fælles kommunal/regional psykiatriplan. 
 
Der lægges op til, at de regionalt drevne socialpsykiatriske tilbud skal udvikles til at være ”de 
specialiserede socialpsykiatriske tilbud”. Det virker både ulogisk og uhensigtsmæssigt ikke at 
medtænke de mange kommunalt drevne tilbud, når/hvis der tænkes i hvordan viften af 
specialiserede socialpsykiatriske tilbud mest hensigtsmæssigt kan se ud indenfor regionsgrænsen.  
 
Det forhold, at et af de fornemste formål med planen må antages at være, at understøtte 
sammenhængende patientforhold, taler i sig for at lade ovenstående omfatte samtlige tilbud. 
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Hvis kommunerne i forbindelse med opgaveglidning får flere behandlingsopgaver indenfor det 
samlede psykiatriområde, bliver det af afgørende betydning, at kommunerne kompetenceudvikler. 
Det vil under alle omstændigheder være naturligt, at man indenfor regionsgrænserne satser på at 
dele viden og på i fællesskab at udvikle faglige kompetencer. 
 
I psykiatriplanen peges på, at man på regionens socialpsykiatriske område vil prioritere / sætte 
fokus på at udvikle metoder og effektmålingsredskaber. Efter kommunalreformen ligger en langt 
størstedelen af den socialpsykiatriske kapacitet i kommunerne. Det må derfor være naturligt at 
udvikle et tæt samarbejde på de beskrevne områder. Udvikling af specialviden og specialisering kan 
jo lige såvel foregå i regi af de mange kommunalt drevne socialpsykiatriske tilbud. 
 
Holstebro Kommune har yderligere kommentarer til ”Forslag til psykiatriplan” fra de forskellige 
relevante forvaltningsområder og institutioner. I det følgende gives en opsummering af de 
indkomne bemærkninger: 
 
Generelle bemærkninger til ”Forslag til psykiatriplan”:  

• at det opsøgende arbejde prioriteres yderligere på psykiatriområdet, herunder at der også 
benyttes mobile teams, satellitter og hjemmebesøg, med afsæt i en specialiseret indsats, som 
både i et fagligt og brugerorienteret perspektiv giver mulighed for den optimale behandling.  

 
• at specialisering på psykiatriområdet prioriteres yderligere, herunder at specialer samles 

fysisk i enheder. I forhold til borgerne kan der ses nogle problemer i og med at 
nærhedsprincippet fraviges. Der bliver længere for både borgeren, de pårørende og 
psykiatripersonalet. Mindre tryghed for borgeren, færre besøg af pårørende under 
indlæggelse, forringet mulighed for at udvikle bæredygtige professionelle relationer i hele 
netværket, samt flere (og for nogen kostbare) miljøbelastende kilometre på landevejene for 
alle parter.  

 
• at det planlægges at udbygge mulighederne for at give hjælp til patienter i et samarbejde 

mellem praksis og speciallæger (shared-care). 
 

• at den somatiske udredning af patienter med psykisk sygdom er prioriteret eksplicit i 
udkastet til politikken, og at der er fokus på samspillet mellem psykiatrien og somatikken. 

 
• at sundhedsfremme aspektet indgår i det psykiatriske planlægningsarbejde 

 
• at der lægges op til at sætte fokus på en indsats i forhold til børn af sindslidende 

 
• at der gives muligheder for særlige henvisningsordninger for udvalgte patienter  

 
• at psykiatriplanen fremover revideres hvert 2. år, (mod tidligere hvert 4. år). Det antages, at 

en revidering hvert 2. år frem for hvert 4. år vil øge dynamikken i planlægningsarbejdet. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter: 
• Det sundhedsøkonomiske aspekt skal i højere grad indgå i planen som et gennemgående 

tema. En stor del af de nye tiltag kan betyde øget pres på den kommunale og regionale 
indsats. Her tænkes bl.a. på den øgede afklarings- og udredningsindsats, som potentielt øger 
presset på såvel behandlings- som socialpsykiatri. 
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• Regionens og kommunernes mulighed for at benytte Sundhedslovens rammer for konkret 

samspil på områder som eksempelvis akutpladser og andre alternativer til indlæggelser bør 
være direkte nævnt i psykiatriplanen. 

 
• Holstebro Kommune savner generelt, at rehabiliteringsindsatsen beskrives bedre på 

indsatsområderne. Rehabilitering er nævnt flere steder i underpunkter, men der bør være 
mere gennemgående fokus på denne del af et borgerforløb, specielt med afsæt i 
”Hvidbogen” vedr. rehabilitering og med afsæt i det delte ansvar mellem Region og 
kommuner på den patient tilrettede forebyggelse og sundhedsfremme indsats. 

 
• I forhold til Børne- og ungdomspsykiatrien ønsker Holstebro Kommune at samarbejdet 

mellem PPR og den regionale børne- og ungdomspsykiatri mere eksplicit fremgår af 
psykiatriplanen. 

 
• Der savnes fokus på overgange mellem børne/ungdoms- og voksenpsykiatri samt samspillet 

til socialpsykiatrien, misbrugstilbud og sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
• Opgavefordelingen mellem Regionen og den kommunale indsats overfor børn og unge i et 

fælles behandlingsforløb – helhedsperspektivet, kunne ønskes bedre klarlagt. 
 

• Aldersgrænsen for ungdomspsykiatrisk behandling som lægefagligt speciale opgjort ”til det 
21. år”. Det anbefales imidlertid, at regionens ungdomspsykiatri kun behandler indtil 
patienten fylder 20 år.  Det vil sige at den ungdomspsykiatriske behandling afbrydes 1 år før 
det lægefaglige speciale giver mulighed for det.  

 
• Det anføres, at kommuner inddrages i patientforløbsprogrammer for de store 

sygdomsgrupper, ”hvor det er relevant”. Holstebro Kommune er af den opfattelse, at det 
som udgangspunkt altid er relevant at inddrage kommunerne i patientforløbsprogrammer. 
Dette er med til at sikre en sømfri overgang, dvs. at borgeren oplever kontinuitet og 
sammenhæng i patienforløbet. 

 
Holstebro Kommune ønsker fortsat at bidrage konstruktivt til at videreføre det gode samarbejde og 
den videre udvikling af indsatsen over for borgere med en psykiatrisk lidelse, det være sig i 
regionale eller kommunale tilbud så borgeren oplever en sammenhæng i tilbudene. 
 
Med venlig hilsen 
 
På socialudvalgets vegne 
 
 
Holger Hedegaard 
Socialudvalgsformand 
 
 
 
Kontaktperson: 
Inge Holm Frandsen, Psykiatri- og Handicapchef, tlf. 9611  4601 
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31. januar 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
Kommunalbestyrelsen i Lemvig vedtog på mødet den 30. januar 2008 følgende udtalelse 
som kommunens høringssvar vedr. psykiatriplan for Region Midtjylland. 
 
Lemvig kommune hilser med tilfredshed, at Forslaget til Psykiatriplan for Region Midtjylland  

peger på en styrkelse af forebyggelse og sundhedsfremme, tæt samspil mellem de psykiatriske og 
somatiske behandlingstilbud og en udvidelse af tilbuddene til retspsykiatriske patienter. 

Lemvig kommune er opmærksom på, at psykiatriplanen er præsenteret som en strategiplan og ikke 
som en detailplan for psykiatrien i Region Midtjylland. Ikke desto mindre savner Lemvig kommune 

generelt i forslaget lidt flere konkrete overvejelser og anvisninger på, hvordan man har tænkt sig at 
udmønte de overordnede mål. 

Det fremgår, at man stiler efter en øget specialisering af Region Midtjyllands indsats over for bruge‐
re af psykiatriens af ambulante tilbud og stationære tilbud, som omfatter de psykiatriske sengeafde‐
linger. 

Lemvig kommune oplever under den eksisterende struktur et godt og velfungerende samarbejde 
med distriktspsykiatrien, i forhold til både den ambulante og den stationære behandlingspsykiatri. 

Det kommunale led og distriktspsykiatrien har under den nuværende struktur som et samlet bered‐
skab haft de bedste betingelser for og har også i praksis demonstreret gode og tilfredsstilende resul‐
tater i behandlingen af borgere med svær psykisk sygdom. 

Dette er især muliggjort i kraft af Regionspsykiatriens relativt små og overskuelige enheder og i te‐
ams, hvor nøglepersoner fra Regionspsykiatrien og Lemvig kommune har opbygget et godt indbyr‐
des kendskab og fælles kendskab til hovedparten af brugerne. 
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Resultatet har været, at de individuelle patientforløb har været præget af helhedsorientering og 
kontinuitet, som har været nøglen til god kvalitet i den samlede behandlingspsykiatriske og social‐
psykiatriske indsats over for en gruppe af borgere med svære psykiske problemstillinger.   

Med det foreliggende forslag om en øget specialisering frygter Lemvig kommune for, at der vil ske 
mærkbare forringelser i den helhedsorienterede indsats, idet socialpsykiatrien i Lemvig kommune vil 
få en langt bredere samarbejdsflade hos Regionspsykiatrien end i en struktur som vi kender den i 
dag. Det skal understreges, at Lemvig kommune er fuldt ud tilfreds med kompetenceniveauet og til‐
stedeværelse af nødvendig faglig ekspertise og specialistviden hos Regionspsykiatriens personale 
under den nuværende struktur. 

 Frem for primært at skulle samarbejde med psykiatriske sengeafdelinger på èt sygehus, vil samar‐
bejdsfladen på sigt i realiteten omfatte psykiatriske sengeafdelinger fordelt på mange sygehuse i Re‐
gion Midtjylland. Dette medfører at nærhedsprincippet og den specifikke kvalitet der ligger heri, fal‐
der på gulvet og afløses af mere fremmedgjorte relationer mellem patient og psykiatriske sengeaf‐
delinger og i samarbejdsrelationen mellem regionspsykiatrien og den kommunale socialpsykiatri. Og 
dette over for en gruppe af patienter, hvor tryghed i behandlingen har ekstra stor betydning. 

Realisering af det foreliggende forslag til psykiatriplan, kendetegnet ved øget specialisering og geo‐
grafisk centralisering af behandling af specifikke psykiske sygdomme på hvert sit sygehus, 

vil ikke mindst være til skade for nærhedsprincippet over for borgere i Lemvig kommune, grundet 
kommunens beliggenhed som udkantskommune. 

Lemvig kommune kan ikke nok understrege nødvendigheden og betydningen af et tæt og kontinuer‐
ligt samarbejde mellem regionspsykiatrien og den kommunale socialpsykiatri med det formål at sikre 
helhed og kontinuitet i de individuelle patientforløb, og er stærkt bekymret for, at 

hovedlinierne i den nye struktur, som foreslået,  ikke understøtter dette afgørende hensyn. 

En øget specialisering af regionspsykiatrien vil komplicere visitationsprocessen, blandt andet fordi 
der i forbindelse med introduktion af forslaget til psykiatriplanen ikke peges på at alle skal ind ad én 
dør. 

Vil det betyde, at praktiserende læge i tilfælde af visitation af en borger med svær psykisk sygdom 
skal vurdere, hvilken specifik gren af psykisk sygdom patienten har og derfra vurdere hvilket specifikt 
sygehus i Region Midtjylland han skal forsøge at visitere patienten til. Hvis det pågældende sygehus 
ikke er enig i karakteristikken af sygdommen og derfor afviser visitation, vil det uvægerligt medføre 
en uhensigtsmæssigt visitationsproces, som forlænges unødigt. En situation, der vil give grobund for 
faglig frustration på begge sider samt give anledning til utryghed hos patient og pårørende. 

Jo mere specialisering, jo flere snitflader vil der opstå ‐ ikke blot inden for de respektive psykiatriske 
afsnit på et konkret sygehus, men også de respektive psykiatriske sygehuse imellem. 

Den øgede forgrening af behandlingspsykiatriens stationære del vil endvidere vanskeliggøre visitati‐
onen af borgere med flere forskellige svære psykiske sygdomme, som ifølge strukturen i princippet 
skulle indlægges til behandling på to forskellige sygehuse. Hvordan vil man håndtere denne proble‐
matik ? 



 

I tilfælde af at der imod Lemvig kommunes ønske gennemføres en specialisering efter de principper 
der lægges op til i forslaget, vil Lemvig kommune anbefale, at der sker en samlet koordineret visita‐
tion til behandlingspsykiatrien. 

Lemvig kommune er som udgangspunkt positivt indstillet over en udvidelse af de ambulante tilbud 
indeholdt en ambition om større tilgængelighed. 

Det er ganske udmærket at udvide og forbedre de ambulante tilbud for den gruppe af patienter, for 

hvem dette er et tilstrækkeligt tilbud. 

Når en neddrosling i antallet af sengepladser samtidig synes at fremstå som en forudsætning herfor, 
må det imidlertid vække bekymring, ikke mindst når Regionspsykiatrien samtidig kæmper med alt 
for lange ventelister til behandlingspsykiatrien. 

Lemvig kommune frygter for, at realisering af denne proces vil dekvalificere den samlede indsats i 
Regionspsykiatrien og igangsætte en uhensigtsmæssig opgaveglidning i retning fra den stationære 
behandling med indlæggelse og over i ambulant behandling, med den konsekvens at borgere med 
svær psykisk sygdom ikke tilbydes den behandling de har behov for. 

I den forbindelse skal det nævnes, at det, som tidligere fremført, er meget positivt, at Region Midt‐
jylland med denne plan vil udvide tilbuddene til de retspsykiatriske patienter som en konsekvens af, 
at der bliver stadig flere patienter inden for denne kategori. 

Forekomsten af flere retspsykiatriske patienter er desværre nok blandt andet et symptom på, at den 
øvrige del af behandlingspsykiatrien ikke på et tidligere tidspunkt i sygdomsforløbet har haft til‐
strækkelig sengekapacitet til at tilbyde den enkelte patient den behandling, som der har været be‐
hov for. 

Samtidig med en uhensigtsmæssig opgaveglidning fra stationært til ambulant regi, vil der parallelt 
ske en uhensigtsmæssig og ufinansieret opgaveglidning fra den regionale behandlingspsykiatri og 
over i den kommunale socialpsykiatri. 

En mere restriktiv indskrivningspolitik til de psykiatriske sengeafsnit som følge af lange ventelister og 
forventelig nedgang i antal sengepladser vil således øge trykket på den kommunale socialpsykiatri. 

Lemvig kommune må derfor generelt advare mod nedlæggelse af yderligere sengepladser, som risi‐
kerer at give yderligere næring til denne uheldige udvikling. 

Temaet omkring finansiering bør under alle omstændigheder gøres til genstand for forhandling i for‐
bindelse med indgåelse af de sociale rammeaftaler og sundhedsaftaler. 

I forslaget lægges der op til, at Region Midtjyllands socialpsykiatriske tilbud skal udvikles til speciali‐
serede socialpsykiatriske tilbud. 

Lemvig kommune finder det betænkeligt, at Region Midtjylland udfærdiger en sådan strategi uden at 
inddrage kommunerne med det formål at koordinere den regionale og den kommunale vifte af soci‐
alpsykiatriske tilbud, således at udbudene af tilbud bedst muligt matcher behovene. Som følge heraf 



anbefales det, at psykiatriplanen udvides til at omfatte både den regionale og det kommunale soci‐
alpsykiatri. 

Det fremgår endvidere af forslagets afsnit 4.3.5, at man anbefaler gerontopsykiatrien opdelt i tre 
forskellige aldersgrupper. Lemvig kommune er af den opfattelse, at det vil være mere hensigts‐
mæssig at opdele gruppen efter diagnose, da fx Alzheimer kan have tidlig debut. 

Ifølge forslaget til psykiatriplan planlægger man etablering af et antal ambulante funktioner fordelt 
ud over Region Midtjylland. Lemvig kommune hilser med tilfredshed at et af disse i forslaget place‐
res i Lemvig. 

Lemvig kommune savner imidlertid i forslaget en nærmere beskrivelse af disse ambulante funktio‐
ners nærmere indhold, omfang, formål, struktur mv samt overvejelser om hvordan disse distrikts‐
psykiatriske funktioner skal spille sammen med såvel den øvrige regionale behandlingspsykiatri som 
den kommunale socialpsykiatri. 

Lemvig kommune forventer og ser frem til at den videre proces i udvikling af sammenhængende be‐
handlingsmæssige og socialpsykiatriske tilbud fortsat vil ske i en proces præget af dialog og samar‐
bejde mellem region og kommune.  

Ved placering af en Distriktspsykiatrisk satellit i Lemvig, forventer Lemvig kommune at blive inddra‐
get i planlægnings‐ og forberedelsesfasen og ser frem til her at kunne bidrage konstruktivt frem mod 
etablering af  tilbuddet.  

På den baggrund kan det konkluderes, at Lemvig kommune : 

* Finder, at det foreliggende forlag til psykiatriplan i sin udformning er for ukonkret. 

* Er kritisk overfor den planlagte specialisering og er dybt bekymret for den helhedsorienterede  

   behandlings‐ og socialpsykiatris fremtid. 

* Er bekymret over psykiatriplanens ødelæggende virkning på nærhedsprincippet.  

* Er bekymret for, at effektuering af psykiatriplanen vil igangsætte en uhensigtsmæssig og   

   ufinansieret opgaveglidning fra Region til Kommune. 

* Er særdeles bekymret for nedlæggelsen af sengepladser til fordel for den ambulante behandling. 

* Frygter for at opgaverne med at koordinere indsatsen overstiger det mulige. 

* Ønsker en konkretisering af den Distriktspsykiatriske satellitfunktion, som påtænkes placeret i    

   i Lemvig og forventer, at Region Midtjylland tager initiativ til at medinddrage Lemvig kommune i    

   den videre planlægnings‐ og forberedelsesfase frem etablering af satellitfunktionen. 
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Direktionssekretær 

 



 
Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på www.oddernettet.dk 

 

 

 ODDER KOMMUNE 
Byrådsservice 
Rådhusgade 3, 8300  Odder 

 
 

Telefon 
Selvvalg 
Giro 
Fax 
E-mail 
Hjemmeside 
 

87 80 33 33 
87 80 33 59 
  3 04 87 80 
87 80 33 20 
krista.kajberg@odder.dk 
www.oddernettet.dk 

   

  ODDER, den  
  Sags Id. 990206 
   
  Sagsbeh. Krista Kajberg 
  Dok. Id. 990218 

 
 
 
 
 
 
Odder Kommunes høringssvar vedr. Region Midtjyllands Psykiatriplan 
 
Indledningsvist ønsker Odder Kommune at bemærke, at Regionen har udarbejdet en ambitiøs 
Psykiatriplan med mange mål og planer, som kommunen bifalder og ser frem til at vil blive 
realiseret. Odder Kommune har derudover de følgende kommentarer til Psykiatriplanen. 
 
Brugerne i centrum 
 
Odder Kommune ønsker at påpege overfor regionen, at brugerne på psykiatriområdet savnes i 
Psykiatriplanen. Det er kommunens holdning, at det er brugerne og brugernes hverdag, som skal 
være det naturlige omdrejningspunkt for en helhed af indsatser, herunder de regionale. At dette ikke 
fremgår eksplicit i planen kan vække bekymring for, hvorvidt den psykiatriske indsats indrettes 
primært efter brugeren eller efter organisationen. 
 
Samarbejdet med kommunerne  
 
Psykiatriplanen indeholder et afsnit om samarbejde med blandt andet kommunerne. Odder 
Kommune ønsker at påpege, at det er yderst væsentligt, at dette samarbejde dyrkes, herunder særligt 
samarbejdet omkring visitation og udarbejdelse af behandlingsplaner. Det er afgørende, at regionen 
ser kommunen som en væsentlig aktør tidligt i denne proces. 
 
Specialisering 
 
Odder Kommune er som udgangspunkt positiv overfor, at regionen vil arbejde på en øget 
specialisering indenfor psykiatrien. Det kan være med til at gøre området mere attraktivt i forhold til 
at tiltrække og fastholde læger indenfor psykiatrien. Odder Kommune ville i den forbindelse finde 
det positivt, såfremt der blev oprettet et speciale i misbrugspsykiatri. 
 
Dog ønsker Odder Kommune at gøre regionen opmærksom på, at det er vigtigt i en 
specialiseringsproces at fastholde og udvikle fleksibiliteten. Dette er væsentligt i forhold til at sikre 
kontinuitet og ensartede tilbud uanset diagnoser, samt fordi psykiatriområdet er kendetegnet af 
mange dobbeltdiagnoser, grænseområder mv. 
 



 
Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på www.oddernettet.dk 

 
 
 
Reduktion af sengepladser og større geografisk tilgængelighed til ambulante tilbud 
 
Odder Kommune ønsker at understrege, at kommunen generelt ikke kan acceptere reduktioner i 
antallet af psykiatriske sengepladser i Region Midtjylland. 
 
Odder Kommune har noteret, at regionen ønsker større geografisk tilgængelighed af ambulante 
tilbud. Odder Kommune ønsker i den forbindelse at påpege, at større geografiske tilgængelighed til 
ambulante tilbud ikke nødvendigvis er en tilstrækkelig erstatning for sengepladser.  
 
Endvidere mener Odder Kommune, at reduktion af sengepladser flytter døgnopgaver til 
kommunerne, som kommunerne ikke på nuværende tidspunkt har systemer til at tage vare om.  
 
Endelig må det påpeges, at der savnes beskrivelser af disse ambulante tilbud både hvad angår 
indhold og omfang af ydelser og Odder Kommune ser frem til information herom. 
 
Visiteret modtagelse på skadestuen i Horsens 
 
Odder Kommune har noteret sig, at regionen ønsker at gøre den pt. åbne psykiatriske skadestue på 
Horsens Sygehus til en såkaldt ”visiteret modtagelse”. Dette har Odder Kommune ingen 
indvendinger imod, såfremt det administreres fleksibelt, og såfremt niveauet for hvem der visiteres 
til skadestuen bliver tilsvarende niveauet som det kendes fra Riisskov. 
 
Maksimale ventetider i børn- og ungepsykiatrien 
 
Odder Kommune bifalder, at det tidsperspektiv, som regionen har lagt for implementering af de 
kommende maksimale ventetider på børn og ungeområdet. I planen er det således fremhævet, at 
ventetiden på maksimalt 2 måneder implementeres i 2008 hvad angår udredning, og i 2009 hvad 
angår behandling. I dag opleves utilfredsstillende lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien 
på op til 2 år. Det vil således være af afgørende betydning, at der sker en sådan reduktion i 
ventetiderne. 
 
Det er dog samtidig Odder Kommunes bekymring, hvorvidt dette kan realiseres uden at det betyder 
ringere kvalitet i diagnoserne. 
 
Overgange 
 
Endvidere finder Odder Kommune det positivt, at regionen har sat aldersgrænser for overgangen 
mellem børn- og ungepsykiatrien og voksenpsykiatrien, som indebærer at patienter på 
henvisningstidspunktet er under 18 år behandles i børn- og ungepsykiatrien indtil de fylder 20 år, 
mens patienter der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år behandles i voksenpsykiatrien. 
 
Det er i det hele taget et væsentligt indsatsområde, at der bliver gode overgange mellem de 
forskellige tilbud til hhv. børn og voksne. 
 
Behandlingsplaner på voksenområdet 
 
Odder Kommune ønsker at fremhæve det som positivt, at der i Psykiatriplanen er anført planer om, 
at også alle ambulante patienter skal have en behandlingsplan. Dette er et positivt tiltag, som går ud 
over kravene i den gældende lovgivning. 



 
Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på www.oddernettet.dk 

 
 
Døgnåben telefonlinie 
 
Endelig er Odder Kommune meget tilfreds med, at regionen ønsker at oprette en regionsdækkende 
døgnåben telefonlinie. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Niels Rosenberg 
Formand for det Sociale Udvalg  /  
     Jette Rud Knudsen 
     Socialdirektør 
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Silkeborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands forslag til
psykiatriplan

Indledning
Region Midtjylland har fremsendt henholdsvis ”Psykiatriplan for Region Midtjylland” samt
”Orientering om Region Nordjyllands hjemtagelse af psykiatriske patienter med heraf følgende
forslag til omlægning af Regionspsykiatrien Kjellerup, Regionspsykiatrien Skive og
Regionspsykiatrien Viborg” til høring i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune vil påpege, at kommunen finder høringsfristen alt for kort i forhold til den
store betydning, som psykiatriplanen har for den fremtidige tilrettelæggelse dels af Region
Midtjyllands egen psykiatribehandling og dels i forhold til konsekvenserne for de kommunale
opgaver, som er afhængige af et tæt samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri.
Silkeborg Kommune skal derfor stærkt anbefale, at Regionsrådet efter udløbet af høringsfristen
bearbejder de indkomne høringssvar samt tilrettelægger en ny proces, hvor der bliver mulighed
for at indgå i konkrete drøftelser mellem Regionen og kommunerne om den fremtidige
opgavevaretagelse, herunder naturligvis specielt samarbejdet mellem Regionen og kommunerne.

To hovedsynspunkter

Silkeborg Kommune er et stor-by område med behov for psykiatrisk døgnbehandling.
Silkeborg Kommune finder det uacceptabelt at Region Midtjylland;

Vil nedlukke psykiatrisk afdeling med 22 sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg
Vil nedlukke Døgnhus Kjellerup med 10 sengepladser

Silkeborg Kommune har næsten 90.000 indbyggere og regionspsykiatrien i Silkeborg har et
optageområde på mere end 140.000 indbyggere. En nedlukning af sengepladserne vil betyde, at
Silkeborg vil være det eneste storby-område i regionen uden en fuldt udbygget psykiatri med
psykiatriske sengepladser.

Silkeborg Kommune har modtaget høringssvar og kommentarer til psykiatriplanen fra en række
brugerorganisationer, herunder Lokalforeningen Sind. Disse tager skarpt afstand fra nedlæggelse
af sengepladser i Silkeborg og Kjellerup, og Silkeborg Kommune er helt enige i borgernes
synspunkter i denne sag.

Den nuværende struktur understøtter, at patienter og pårørende oplever et sammenhængende
behandlings- og udslusningsforløb Hvis Region Midtjylland gennemfører forslaget til
psykiatriplan river man tæppet væk under patienter, pårørende og medarbejdere. Nedlukningen af
sengepladser i Silkeborg-området vil medføre følgende forringelser:

Der vil være lang transporttid til Horsens, og det ødelægger den nærhed, der er nødvendig
mellem psykiatriske patienter, pårørende og behandlingsstedet/sengeafsnittet. 
Der er stor risiko for, at patienterne isoleres fra deres sociale og familiære netværk under
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indlæggelsen, hvilket kan være katastrofalt for behandlingsresultatet og den efterfølgende
udslusning til et normalt, trygt og aktivt liv i eget hjem eller socialpsykiatrisk bosted. 
Det bliver langt sværere for patienterne, praktiserende læger, og socialpsykiatriske
medarbejdere at håndtere henvisning og transport i forbindelse med indlæggelse i
Horsens.
Det bliver vanskeligere at udvikle sammenhængende behandlingsforløb, da
behandlingspersonalet i Horsens ikke opnår samme tætte kendskab til den enkelte
patients behandlings- og livssituation, og fordi de socialpsykiatriske medarbejdere fra
kommunen og medarbejderne fra hospitalet sjældent vil kunne mødes ansigt til ansigt og
drøfte patientens forløb og behov.

Silkeborg som fremtidigt forsøgsområde
Regionens overordnede strategi for psykiatriområdet bryder på en række områder med den
udvikling, som psykiatrien med fordel har gennemgået de seneste 30 år. Udviklingen har hidtil
gået i retning af afinstitutionalisering, mindre decentrale behandlingsenheder og en meget tæt
kobling mellem sygehuspsykiatri og amtslig såvel som kommunal socialpsykiatri. De seneste års
udvikling har bl.a. været begrundet i, at sindslidelser ikke kun kan behandles medicinsk, men
kræver tæt sammenhæng til andre behandlingsmetoder, lokal forankring, inddragelse af
patientens private netværk og i det hele taget et helhedssyn på patientens samlede livssituation og
muligheder som menneske. Denne tankegang har bl.a. været afspejlet i Viborg Amts udvikling af
Døgnhuse. 
Derfor kan det undre, at Region Midtjylland nu er parat til at se bort fra de gode erfaringer frem
for at bygge videre på dem. Der er mange gode elementer der bremses og sættes tilbage, hvis
psykiatriplanen realiseres. Den nye struktur indebærer mange elementer af centralisering og vil
generelt gøre det vanskeligt at skabe det nødvendige samspil mellem sygehus- og socialpsykiatri. 

En eventuel længere afstand til de behandlingspsykiatriske sygehussenge vil i sig selv
vanskeliggøre det socialpsykiatriske arbejde, idet dette arbejde som beskrevet har fordel af en
årelang udvikling af samarbejdsmodeller med behandlingspsykiatrien. En stærkt profileret
lokalpsykiatri, herunder med mulighed for døgnbaseret psykiatrisk lægebistand, vil kunne
medvirke til at udbygge de samlede psykiatritilbud. 

Der er tidligere udviklet mange konkrete samarbejdsmodeller mellem amternes
behandlingspsykiatri og de socialpsykiatriske tilbud, uanset om disse har været drevet af amterne
eller af kommunerne. Fremadrettet vil der fortsat være brug for at udvikle samarbejdsformerne,
også uanset om de socialpsykiatriske tilbud drives af regioner eller af kommuner. 

Silkeborg Kommune foreslår på den baggrund, at Region Midtjylland og Silkeborg Kommune
etablerer et fælles udviklingssamarbejde, hvor Silkeborg Kommune bliver et
”forsøgsområde/modelområde” omkring fortsat tæt samspil mellem sengepsykiatri, lokalpsykiatri
og socialpsykiatri. Det vil sige, at Regionen og Kommunen kan arbejde videre med en fælles
udvikling af de samlede psykiatriske tilbud spændende fra behandlingspsykiatrien over
kommunale og regionale visiterede socialpsykiatriske tilbud til de åbne tilbud (åbne væresteder,
døgnrådgivningstelefon o.l.). Det fælles forsøgsarbejde kunne give mulighed for nye
synergieffekter. En forudsætning for det fælles forsøgsarbejde vil være, at Region Midtjylland
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opretholder og udbygger behandlingsenheder i Silkeborg Kommune, så der er grundlag for et tæt
samarbejde mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri.

For at dokumentere samarbejdsprojekterne bør der tilknyttes relevante forsknings- og
evalueringsmiljøer som f.eks. JYFE, Servicestyrelsen, Region Midtjylland, universitetet eller
lignende.

Uddybning og flere synspunkter

Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at Region Midtjyllands forslag til psykiatriplan rummer
nogle gode intentioner, specielt med hensyn til at tage hånd om de fremtidige udfordringer
vedrørende bl.a. krav om udvikling af specialiserede behandlingsindsatser samt mulighederne for
at rekruttere den nødvendige specialiserede arbejdskraft.

Omvendt finder Silkeborg Kommune dog også anledning til at problematisere en række forhold
og anbefalinger i forslaget, som bør overvejes i forbindelse med Regionsrådets behandling af
psykiatriplanen. Disse forhold er beskrevet i det følgende.

Sammenhængen mellem placeringen af psykiatriske døgnfunktioner/sengepladser og de
somatiske hospitalers akutberedskaber
Ét af de principper Region Midtjylland lægger til grund for psykiatriplanen er, at de
behandlingspsykiatriske døgnfunktioner placeres fysisk tæt på somatiske hospitaler med
akutmodtagelse. Regionen vil lukke Døgnhuset i Kjellerup og lukke det psykiatriske sengeafsnit
på Regionshospitalet Silkeborg. I stedet vil Regionen etablere et antal nye sengepladser i
Horsens, hvor der vil være visiteret modtagelse af psykiatriske patienter, og hvor der er somatisk
akutmodtagelse. Regionens behandlingsfaglige argumentation for fysisk nærhed mellem
psykiatriske døgnfunktioner og somatisk akutmodtagelse er ikke beskrevet og dokumenteret i
psykiatriplanen. 

Silkeborg Kommunes geografiske tilhørsforhold i Distrikt Syd
Silkeborg Kommune er en del af psykiatri-distrikt Syd, som har base i Horsens. Region
Midtjylland lægger op til, at Silkeborg Kommunes tilknytning til Horsens området bliver større
ved at lukke Døgnhus Kjellerup med 10 sengepladser og det psykiatriske sengeafsnit på
Regionshospitalet Silkeborg med 22 sengepladser og i stedet etablere 6 – 12 senge i Horsens, der
skal dække Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune mener ikke, at tilknytningen til Horsens-området er naturlig. Borgere,
patienter og pårørende fra Silkeborg Kommune har ikke en særlig tilknytning til
Horsens-området og vil kunne opleve afstanden til Horsens som en væsentlig barriere. Mange
sindslidende har ikke mulighed for at transportere sig i egen bil. Benyttelse af kollektiv transport
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er ofte uoverkommeligt for sindslidende og forudsætter under alle omstændigheder en udbygget
kollektiv infrastruktur, som ikke er tilstede. Uanset dette forekommer det barokt at nedlægge
sengepladser i Silkeborg området, hvor der er stor efterspørgsel, og oprette yderligere
sengepladser i Horsens, hvor belægningsprocenten ifølge Regionens egne opgørelser er lav.

I en lang række andre sammenhænge er Silkeborg Kommune i øvrigt en del af andre geografiske
distrikter. Silkeborg Kommune er en del af Midt- og Vestjyllands politi, retskredsmæssigt er
Silkeborg-området en del af Retten i Viborg og valgkredsmæssigt er Silkeborg Kommune en del
af Vestjyllands Storkreds.

Regionens overvejelser om ny opgavefordeling som løsning af mangel på faglig ekspertise
Region Midtjylland understreger, at der er problemer med at rekruttere den nødvendige
behandlingsekspertise inden for regionspsykiatrien, herunder problemer med at rekruttere
psykiatere. Muligheden for at rekruttere er således også ét af Regionens argumenter for en
samling af behandlingspsykiatriske døgnfunktioner/sengepladser på færre hospitalsenheder end i
dag. 

Der er ingen tvivl om, at der er store udfordringer forbundet med rekruttering af det nødvendige
personale. Det fremgår dog ikke klart, hvilke planer Regionen har med opgaveomlægninger
mellem faggrupper som redskab til at sikre, at der findes tilstrækkeligt behandlingspersonale.
Hvorvidt kan f.eks. psykologer eller behandlingssygeplejersker løfte opgaver, som normalt
udføres af psykiatere? Og hvorvidt kan psykiaterne løses for administrative opgaver ved hjælp af
administrativt personale? Silkeborg Kommune mener, at rekrutteringsproblemerne i høj grad kan
håndteres gennem opgaveomlægninger frem for kun centralisering og færre behandlingsenheder.

Psykiatriplanens konsekvenser på det socialpsykiatriske område
Som led i strukturreformen har kommunerne – herunder Silkeborg Kommune – overtaget dele af
de tidligere amtslige socialpsykiatriske opgaver og institutioner. Det hænger bl.a. sammen med et
ønske om øget nærhed og sammenhæng for borgerne, som netop er én af de vigtigste mål med
strukturreformen. Strukturreformen har også som formål at effektivisere opgaveløsningen.
Silkeborg Kommune er således aktuelt i gang med at samordne og udvikle samtlige de
socialpsykiatriske opgaver og institutioner, som er overtaget fra de to tidligere Viborg og Århus
Amter samt de fire kommuner, fusioneret i Silkeborg Kommune.

Psykiatriplanen lægger på mange områder op til det modsatte af decentralisering, nærhed,
sammenhæng og effektive behandlings- og plejeforløb. Centraliseringen af psykiatriske
døgnfunktioner i Horsens medfører selvsagt øget afstand for patienter og pårørende fra Silkeborg
Kommune med risiko for, at patienterne løsrives fra deres sociale og familiære netværk. Det kan
være vanskeligt for praktiserende læger, socialpsykiatriske medarbejdere – og ikke mindst
patienten selv – at håndtere henvisning og transport til et fjernereliggende sengeafsnit i
forbindelse med indlæggelse. Desuden er der risiko for, at behandlings- og plejepersonalet i
Horsens ikke opnår samme tætte kendskab til patienter og pårørendes særlige sygdomsbillede og
samlede livssituation, hvilket er centralt i en sammenhængende behandling. Det er i øvrigt også
sådan, at en del af de indlagte patienter også modtager socialpsykiatriske dagtilbud tæt på deres
lokalområde, hvilket besværliggøres af større afstand. 
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Det vil samtidig blive sværere for patientens sociale netværk at holde kontakten under
indlæggelser. I forvejen er det ofte vanskeligt at opretholde kontakten og i den nye struktur bliver
det endnu vanskeliggøre pga. øget afstand. Man kan derfor frygte, at sindslidende under
indlæggelse vil blive isoleret fra deres hverdagsliv og dermed få vanskeliggjort hjemkomsten.

Det svært at se, hvordan denne kommunikation, som foregår i dag, skal kunne udvikle sig med
de fremtidigt store afstande. Det vil uundgåeligt medføre, at socialpsykiatriske medarbejdere fra
kommunen og afdelingsmedarbejdere fra hospitalet, kun meget sjældent vil kunne tale sammen
ansigt til ansigt. Netværkssamtaler og udskrivningsmøder, hvor et bredt udsnit af
personalegrupper fra lokalpsykiatrien, sengeafsnittet, socialpsykiatrisk medarbejder,
sagsbehandler, pårørende m fl. vanskeliggøres. Det er netop sammenhæng mellem indlæggelse
og livet udenfor, der er medvirkende til en helbredsfremmende proces. 

Af psykiatriplanen fremgår det, at et af principperne for den fremtidige organisering er en
udvidelse af de ambulante tilbud med en større tilgængelighed. En intensiv opsøgende
behandling i og omkring nærmiljøet og den sindslidendes netværk kan mindske funktionstab og
give større tilfredshed. Forskellige distriktsdækkende specialer anbefales i planen oprettet i
Horsens. Der er ikke anbefalinger, der går på udvidelse og kompenserende tiltag for nedlæggelse
af sengepladser i Silkeborg området.

Hvis psykiatriske patienter fra Silkeborg Kommune fremover skal indlægges i Horsens, kan det
medføre, at indlæggelsestiden bliver længere og at der vil ske flere genindlæggelser, bl.a. fordi
det bliver vanskeligere at foretage fleksible udskrivelser til socialpsykiatriske tilbud i Silkeborg
Kommune. Dette har konsekvenser for kvaliteten af den enkeltes behandlingsforløb og vil
medføre øgede behandlingsudgifter for Silkeborg Kommune. Regionen bør redegøre for sin
dokumentation for, at en fysisk adskillelse af behandlingspsykiatri og socialpsykiatri ikke
medfører længere og flere indlæggelser og dermed øger de kommunale udgifter.

Børne- og ungepsykiatrien
Det fremgår af psykiatriplanen, at behandlingstilbuddet til unge med skizofreni (OPUS) i
Horsens videreføres og at et enkelt sengeafsnit i Horsens vil kunne modtage unge med skizofreni.
Regionen bør forholde sig tydeligere til, hvordan man generelt vil sikre tilstrækkelig
behandlingskapacitet over for børn og unge (ud over OPUS).

I lyset af de helt uacceptable ventetider på børnepsykiatriske udredninger ønskes der en tydelig
udmelding af Regionens prioriteringer og strategi for at nedsætte ventetiderne. Udmeldingen bør
være så klar, at tids- og handleplaner fremgår. Silkeborg Kommune finder det helt nødvendigt at
den ambulante udredning – samt ambulant vejledning til kommunale tilbud – udvides væsentligt
med øjeblikkelig virkning. Der bør endvidere tænkes i større nærhed til lokalområder/de enkelte
kommuner således at borgere og professionelle får adgang til åben rådgivning og vejledning. 

Silkeborg Kommune ønsker tillige at gøre opmærksom på behovet for børne- og
ungdomspsykiatrisk vejledning ved børn og unge med dobbeltdiagnoseproblemer. Der er behov
for udvidet adgang til nære akutte psykiatriske vurderinger og behandling ved børn og unge med
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psykiatriske lidelser kombineret med misbrug, selvmordsadfærd og andre former for dobbelte
problemstillinger. 

Endelig fremgår det af forslag til psykiatriplan, at Børne- og Ungdomspsykiatrien er organiseret i
et regionsdækkende center med afdelinger i Århus, Herning og Viborg. 
Det indebærer, at tre psykiatriske hospitaler nu betragtes som en enhed med geografisk fordelte
afdelinger. Det er forståeligt at der arbejdes hen imod en harmonisering af tilbuddene i Børne- og
Ungepsykiatrien – imidlertid indebærer dette en væsentlig ændring at borgerens rettigheder i
forhold til det frie sygehusvalg.

Sindslidende med misbrug/dobbeltdiagnose
Region Midtjylland har meddelt at man ikke – som det har været tilfældet gennem de sidste 6 år
– ser sig i stand til at yde konsulentbistand til de institutioner i Silkeborg Kommune, som har
med misbrugere at gøre, dvs. Misbrugscenter Silkeborg, Alkoholrådgivningen og
Forsorgshjemmet Godrum. Konsulentfunktionen medvirkede til at adgangen til at få vurderet,
hvorvidt en bruger i ét af de kommunale (tidligere amtslige) institutioner havde behov for
psykiatrisk bistand, ikke var besværlig og tidskrævende. Regionen har meddelt at henvisninger
nu kun kan ske gennem egen læge.

Der er ingen tvivl om, at der er brug for yderligere udvikling af indsatsen over for mennesker
med dobbeltdiagnose. Også på misbrugsområdet vil Silkeborg Kommune anmode Regionen om
at indgå i et fælles forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på at udvikle nye tilbud over for
målgruppen samt nye samarbejdsformer. Eksempelvis modtager forsorgshjemmet Godrum ofte
personer med psykiatriske problemstillinger, og det kan – set i lyset af at beboerne i det akutte
forsorgstilbud kan komme fra hele landet - være uhensigtsmæssigt at henvisning til psykiatrisk
vurdering udelukkende kan ske via egen læge, som ofte vil have sin lægepraksis i andre
landsdele.

Det er sandsynligt at nedlukning af 32 sengepladser i Silkeborg Kommune meget let kan øge
presset på forsorgshjemmet, og at andelen af beboere med dobbeltdiagnoser derfor vil vokse. Der
er ikke personale med kompetence på psykiatriområdet på forsorgshjemmet, og med bortfaldet af
konsulentordningen og dermed af den mere direkte kontakt til psykiatrien vil mulighederne for at
få en dækket behovene hos denne gruppe af borgere blive yderligere forringet. 

I Psykiatriplanens punkt 4.3.6 hedder det, at Region Midtjyllands indsats specialiseres gennem
etablering af dobbeltdiagnoseteams, uden at den planlagte indsats dog specificeres.
Det er derfor vanskeligt at vurdere den planlagte indsats, som bør beskrives nærmere både hvad
angår indhold og omfang. Det er uklart, hvor mange ressourcer Region Midtjylland vil prioritere
til at udvikle indsatsen på dobbeltdiagnoseområdet i Distrikt Syd, hvor Silkeborg Kommune er
placeret, og uklart i hvilket omfang det angiveligt øgede fokus på borgere med dobbeltdiagnoser
vil indebære samarbejde med de institutioner i Silkeborg Kommune som møder borgere med
dobbeltdiagnoser. 

Tværkulturel psykiatri og traumatiserede flygtninge
Der er ikke i psykiatriplanen angivet nogen konkrete nye initiativer i forhold til traumatiserede
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flygtninge. Der henvises til den nuværende struktur, som opstod i forbindelse med dannelsen af
Region Midtjylland, og man bemærker at man vil se på om den nuværende indsats kan styrkes
gennem eksempelvis fælles faglige standarder for behandling. Silkeborg Kommune ser bestemt
gerne at regionen udvikler fælles faglige standarder for behandlingen af traumatiserede
flygtninge, og ser frem til at man evaluerer den nuværende indsats overfor målgruppen.

Gruppen af traumatiserede flygtninge er karakteriseret ved ofte at have meget komplekse
problemer, og generelt at være én af de mest ressourcesvage målgrupper, og at afstanden til
behandlingsstedet derfor kan være et problem. Silkeborg Kommune vil gerne opfordre Region
Midtjylland til at overveje, om den ambulante behandling af denne målgruppe kan gøres mobil,
således at behandlingen kan udføres i Silkeborg. Et sådant mobilt, ambulant team, vil i højere
grad kunne sikre det tætte samspil med blandt andet socialsektoren og lokalt forankrede læger,
som regionen selv anser som forudsætning for en vellykket behandling. En sådan mobil indsats
vil efter Silkeborg Kommunes vurdering ikke have negativ indvirkning på den faglige
specialisering i få centrale enheder, som man er enige i er nødvendig for at sikre tilstrækkelig
faglighed. Herudover vil koordinationen af den samlede indsats overfor målgruppen, som jo er
delt mellem den almene lokale behandlingsenhed og en central specialindsats, blive styrket ved
specialindsatsens tilstede-værelse i det lokale.

Retspsykiatri
I psykiatriplanen anbefales det, at der oprettes distriktsdækkende mobil teams og en opsøgende
funktion/retspsykiatrisk team. Vi ser det som væsentligt, at der er øget fokus på området, således
at det er muligt at fastholde sindslidende med behandlingsdomme i en kontinuerlig behandling.
Det fremgår ikke af planen, hvor dette team kommer til at få sin udgående funktion fra. Silkeborg
Kommune kan se samarbejdsmæssige fordele ved, at dette team bliver organisatorisk placeret i
Lokalpsykiatrien i Silkeborg. Her tænkes dels på kriminalforsorgen der er delt og dels
samarbejdet med Silkeborg Kommune om samlet set at give det bredeste og mest dækkende
tilbud for denne ofte udadreagerende gruppe.

Særligt vedrørende gerontopsykiatri.
Antallet af ældre er voldsomt stigende, og der vil især ske en relativ stor vækst i antallet af meget
gamle mennesker. Dette vil sætte pres på behovet for gerontopsykiatriske tilbud, og det er vigtigt,
at Regionen har tilstrækkelig behandlingskapacitet til at håndtere de kommende udfordringer.
Ellers er der risiko for, at der sker en udtynding af behandlingstilbudene, hvilket bl.a. kan
resultere i, at kommunerne må udbygge sine pleje- og omsorgstilbud - der ikke er i stand til at
give den nødvendige specialiserede, psykiatriske behandling - til denne sårbare målgruppe. 
Det fremgår ikke klart af forslaget til psykiatriplan, hvordan Regionen fremadrettet
dimensionerer sin behandlingskapacitet inden for gerontopsykiatrien. Silkeborg Kommune
anmoder derfor Regionen om at tydeliggøre, hvorledes der kan opbygges en senge- og
behandlingskapacitet, der er tilstrækkelig i forhold til at håndtere fremtidens udfordringer inden
for det gerontopsykiatriske område.

Bilag
Silkeborg Kommune har anmodet Lokalpolitiet i Silkeborg og bruger- og
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pårørendeorganisationer om at give bemærkninger til Regionens forslag til psykiatriplan. Der
vedlægges derfor kommentarer fra Politiet, Lokalforeningen Sind og ADHD-foreningen.
Endvidere har sagen været forelagt Handicaprådet, som har udtaler at de tilslutter sig Silkeborg
Kommunes høringssvar, og for Ældrerådet. Udtalelserne fra Ældrerådet vedlægges ligeledes.

Desuden vedlægges en beskrivelse og et oversigtkort over de socialpsykiatriske tilbud, som
drives af Silkeborg Kommune.



Silkeborg Kommune
att: konsulent Michael Anderson
Søvej 1
8600 Silkeborg

3. januar 2008

Sagsbehandler: Bent Riber Nielsen, vpk.

LOKALPOLITIET I SILKEBORG

Forebyggelse, Vold og Lokalpatrulje
Christians 8.s Vej 2C
8600 Silkeborg

Telefon: 8723 1442
Direkte: 7258 2823
Lokal: 5403
Telefax: 8723 1443

E-mail: BNI021@politi.dk

Kommentar vedr. høring af psykiatriplan for Region Midtjylland

Det er med beklagelse, at Lokalpolitiet i Silkeborg erfarer, at det nuværende psykiatriske sengeafsnit med

22 pladser på Regionshospitalet i Silkeborg påtænkes lukket som følge af den fremlagte psykiatriplan.

Silkeborg Politi har altid haft et godt samarbejde med Psykiatrisk afdeling i Silkeborg, hvilket jo som

konsekvens af nedlukningen ikke længere vil bestå i samme udstrækning.

Det vil således ikke længere f.eks. være muligt at bistå ved her og nu samtaler mellem psykiatriske

patienter, der antræffes i forbindelse med politiets opgaver og vagthavende læge på afdelingen.

Som en yderligere konsekvens af en evt. lukning, vil det alene grundet den øgede afstand til Horsens

forlænge transporttiden af patienter ved tvangsmæssig og ikke mindst frivillig indlæggelse i en ikke

uvæsentligt grad.

Dette kan i sagens natur resultere i unødvendig fiksering eller andre tvangsforanstalt-ninger til følge,

hvilket igen taler til ugunst for patienten.

Det er endvidere beklageligt, at antallet af sengepladser ses at blive reduceret, samtidig med at der ikke er

præciseret en udbygning af distrikts/lokalpsykiatriske enhed, selv om der oprettes en retspsykiatrisk

mobilteam, da politiet gennem den seneste tid har oplevet en forøgelse af kriminelle med psykiske

lidelser, der ofte nødvendiggør en surrogat anbringelse.

Samlet set er det en meget beklagelig forringelse af de forhold, der er gældende i dag, hvor det ganske



Side 2

ofte er svært at få en sengeplads på et sengeafsnit i forbindelse med surrogatfængsling.

Hertil kommer den yderligere ulempe for patienter og pårørende i forbindelse med besøgs- og

brevkontrol (øget ekspeditionstid), forøget transporttid til Retten i Viborg i forbindelse med

fristforlængelser (igen med mulig øget fiksering til følge)

Med venlig hilsen

Bent Riber Nielsen
vicepolitikommissær



Silkeborg 2-1-08

Høringssvar ang. Psykiatriplan for Region Midtjylland for Lokalforeningen
Sind, Silkeborg.

På vegne af foreningen fremsendes følgende kommentarer til psykiatriplanen :

De nedskæringer, der i psykiatriplanen tænkes gennemført for området, vil vi protestere imod.
Det drejer sig om nedlæggelsen af Døgnhuset i Kjellerup, og det gælder nedlæggelse af
sengepladser på Psykiatrisk afdeling  i Silkeborg. Begge dele foreslåes nedlagt og erstattet med et
antal pladser i Viborg og Horsens, der efter vores mening slet ikke dækker behovet.

Men det afgørende er, at den lokale dækning af sengepladser forsvinder, og nærhedsprincippet
anfægtes. Den gruppe patienter, der nu betjenes lokalt, får langt til indlæggelse og behandling, og
det vil være et tab for både patienter og pårørende. Afstanden til og omfanget af pladser/senge er
en forringelse af tilbudet til mennesker med sindslidelser, herunder akut-funktionen.

Psykiatriske patienter er gennem de senere år blevet stedmoderligt behandlet ved reduktionen af
sengepladser på de psykiatriske afdelinger i regionen, og nu fortsætter man udviklingen. Da man
i sin tid begyndte på den, blev der advaret mod ”italienske tilstande”, så de tvivlsomme erfaringer
 fra andre lande ved at nedlægge sengepladser og oprette lokale tilbud er blevet overhørt.
Resultaterne er velkendte.

Det er prisværdigt, at man i psykiatriplanen tilsigter øget samarbejde mellem psykiatriens parter
på regionalt  plan, og vi vil gerne høres i og medvirke til den sammenhæng. Ligeså er det vigtigt,
at oplysende arbejde som psyko-edukation og lignende indgår i planen, og at pårørendekontakt
tilstræbes opgraderet. Åbenhed og oplysning om sindslidelser er i høj grad en regional opgave.

Fra brugerside er ønsket om forsøg med medicinfri afdelinger ofte blevet fremsat. Det fremgår
ikke af  planen , om det ønske fremmes regionalt. Vi vil gerne hermed henlede opmærksomheden
på det.

Vi vil med interesse følge psykiatriplanens videre ”skæbne” og ser frem til den offentlige debat
herom. Som en organisation, der omfatter brugere af det psykiatriske system, pårørende, fagfolk
og
andre medlemmer er det vores opgave , landsdækkende, regionalt og lokalt, at fremme
sindslidendes anliggender i videst muligt omfang og skabe fornyelse. Det vil være glædeligt, om
Psykiatriplanen for Region Midtjylland vil bidrage hertil.

På foreningens vegne
Susan Steen, formand



Grøndalsvej 26 c
8600 Silkeborg







Ældrerådet i Silkeborg
januar 2008

Ældre- og Sundhedsudvalget
Ældreafdelingen, Ulla V. Petersen
Direktionssekretariatet, Michael Andersen

Høringssvar mht.:
Psykiatriplan for Region Midtjylland.

Ældrerådet er bekendt med og kan fuldt ud tilslutte sig Silkeborg Kommunes
høringssvar til Region Midtjyllands forslag til Psykiatriplan.(1.udkast)

Ældrerådet tilføjer følgende bemærkninger

Nedlæggelse af sengepladser.
Vi finder det uansvarligt og meget beklageligt, at der nedlægges 32 sengepladser i
Kjellerup og Silkeborg.
Kontakten til baglandet er af uvurderlig betydning. 

 Det er i forvejen svært at være pårørende og besøgene på en psykiatrisk afdeling. 
 Øget afstand og transportproblemer vil besværliggøre dette yderligere og medvirke
til  at isolerer den syge endnu mere. 
 Det gælder alle patienter, men forstærkes når der er tale om ældre personer.

Ældres bagland udgøres ofte af skrøbelige personer og blive mindre med årene.

Den demografiske udvikling og Gerontopsykiatri.
Vi kan ikke se, at der i planen er taget tilstrækkelig højde for de kommende års tilvækst af
ældre.

Derfor bliver der også flere ældre med psykisk sygdom.  
Diagnosticering og udredning i forbindelse med demens vil, af samme grund, også

kræve yderligere opmærksomhed.
 Den rigtige behandling hurtigst mulig, giver livskvalitet i de sidste år både for den
syge, de pårørende og øvrige omgivelser.
 Derfor kan der blive et øget behov for sengepladser i gerontopsykiatrien.  

I øvrigt finder vi det påfaldende, at der i hospitalsplanen er disponeret over bygningen i
Silkeborg til andet formål.
Hvis planen allerede er vedtaget, er høringen jo meningsløst tidsspilde og skaber kun
frustrationer for dem der interesserer sig for borgerindragelse og nærdemokrati.

For ældrerådet



Jørgen Overby
Lis Andersen
Gunnar Karlsen
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Handicapafdelingens leverandører af Socialpsykiatri i
Silkeborg Kommune

Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune er sammen sat af forskelligartede tilbud.
Tilbuddene spænder fra tilbud i dagtimerne i form af støtte i hjemmet, beskæftigelse og samværs
og aktivitetstilbud - til botilbud med en personale dækning, fra nogle timer dagligt op til hele
døgnet.
Tilbuddene er hovedsagelig visiterede, men vi har åbne væresteder.

Tilbuddene i Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune er sammenført fra tidligere Kjellerup,
Them, Gjern og Silkeborg kommuner og af tilbud fra Viborg og Århus amter. 

Botilbud:

Hinge er et botilbud med 15 døgnpladser. Tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser ved
Hinge sø.

Støtte Centret i Kjellerup har 6 døgnpladser, 2 midlertidige boliger og en rådgivningstelefon. 
Der er personale i aften og nat timerne.

Birkeparken i Silkeborg. - Botilbud med 12 pladser - hovedsagelig for unge der en periode af
deres liv har gavn af tæt støtte. Der er sovende nattevagt.

Dagtilbud:

Hinge har beskyttet beskæftigelse, der tager udgangspunkt i køkkenfunktioner og opgaver i det
landlige miljø.
Bakkevænget i Kjellerup aktivitets og samværstilbud med tæt samarbejde med
behandlingspsykiatrien.
Kastanjehuset i Silkeborg by er et aktivitets og samværstilbud med en vifte af tilbud, så som
køkken, kontor, produktion, kreative aktiviteter og lignende.
Hinge, Kastanjehuset og Bakkevænget har sammenlagt 51 visiterede pladser.

Beskyttet beskæftigelse produktion af skolemad på Kjellerup skole. Fleksible antal pladser

Væresteder

Mødestedet er en selvejende institution med værested og cafe. Hen imod 80 sindslidende bruger
stedet som et fristed og deltager i samvær og aktiviteter.

Væresteder samhørende med bostøtten i henholdsvis Them, Gjern og Kjellerup. Omkring 80
sindslidende kommer fast eller jævnligt til samvær, madlavning og aktiviteter i tilbuddene.
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Bostøtte

Bostøtten har kontakt til og støtter omkring 250 sindslidende i eget hjem. Hjemmet kan være en
selvstændig bolig eller i eget hjem. Hjemmet kan være en selvstændig bolig eller i en af
nedenstående bofællesskaber. 

Personstøtte er i dag en udadgående funktion under Hinge. Fra foråret bliver det en del af
Bostøtten og fortsætter her med deres fastholdende bostøtte.
SKP er en opsøgende og anonymiseret kontakt til udsatte sindslidende.

Bofællesskaber
Bofællesskab i Gjern (6 boliger), Opgangsfællesskabet Møllegade (5 boliger), Bofællesskabet
Narvikvej (7 boliger) og Bofællesskabet Lupinen (11 boliger).

Medarbejdere i bostøtten varetager derudover opgaver så som idræt, musikgruppe, samtalegruppe
med henholdsvis børn og pårørende.

Rådgivningstelefon  
I tilknytning til støttecentret i Kjellerup drives en rådgivningstelefon for brugere og pårørende.
Telefonen er åben året rundt udenfor normal arbejdstid.



Fysisk placering af tilbud til sindslidende i Silkeborg kommune

Tilbud til sindslidende



Skanderborg Kommune 

Adelgade 44 

8660 Skanderborg 
Tlf.  8794 7000 

skanderborg.kommune@ skanderborg.dk  
www.skanderborg.dk 
Kontaktperson: 

Handicapchef Bodil Svare 
Fagsekretariatet for Handicap og Social-
psykiatri 
Tlf.: 7894 7888 
Email: bodil.svare@skanderborg.dk 

 

Region Midtjylland 
Psykiatri- og Socialstaben 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
 
 
Dato: 24. januar 2008 
 
Sagsnummer:  
 
Vedr.: Høringssvar til Psykiatriplan for Region Midtjylland. 
 
Skanderborg Kommune har modtaget Psykiatriplan for Region 
Midtjylland og har følgende kommentarer:  
 
Psykiatriplanforslaget er tænkt som en strategisk plan, der ud-
stikker de overordnede mål for de kommende års udvikling på 
psykiatriområdet. Planen tager fat på centrale og vigtige udvik-
lingstiltag og indeholder mange og gode hensigtserklæringer. 
 
Med en større inddragelse af relevante og centrale samar-
bejdspartnere herunder i særlig grad kommunerne ville planen 
have haft en endnu bedre baggrund.  Det er i kommunerne 
dagligdagen udfolder sig for den enkelte og de er derfor en helt 
central aktør set fra borgerens perspektiv.  
 
Der er i planen anbefalinger til samarbejde omkring indsatsen 
for borgere med sindslidelse. Det hilses velkommen, især med 
tanke på, at psykiatrien i særlig grad er et område med mange 
interessenter og tværgående problemstillinger, hvorfor det er 
væsentligt med et udstrakt samarbejde og en helhedssøgende 
koordinering. Herfra er der derfor en åbenhed og parathed til at 
indgå i et sådant mere forpligtende samarbejde mellem kom-
munerne og regionen. 
 
I det følgende kommenteres de emner, områder og punkter i 
planen, der set herfra er problematiske eller anbefalelsesværdi-
ge både ud fra en almen kommunal overvejelse og ud fra særli-
ge forhold i Skanderborg Kommune.  
 
 
Samarbejde og koordinering 
Med de mange interessenter, der er på psykiatriområdet, finder 
Skanderborg Kommune - som nævnt ovenfor – at samarbejde 
er omdrejningspunkt for fastholdelse og optimering af kvaliteten 
i den samlede indsats.  
 
Mere specifikt i forhold til planen kan følgende fremhæves:   
 
I forhold til bemærkningen om, at - ”Den ambulante indsats skal 
styrkes ved en større geografisk udbredelse af behandlingen 
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og, ikke mindst, ved en differentiering og specialisering af de 
ambulante ydelser” (4.2.3) skal det bemærkes, at en styrkelse 
også bør indeholde tidsmæssig tilgængelighed.  
 
Et sammenhængende patientforløb og en høj behandlingskvali-
tet fordrer et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Planen 
fokuserer på det oplagte og relevante samarbejde med de prak-
tiserende læger og speciallæger (4.4.5.1). Vi vil opfordre til at 
udvide dette samarbejde til også at omfatte kommunernes so-
cialpsykiatri og hele oligofreniområdet, da det vil skabe en stør-
re helhed i indsatsen for den enkelte.  
 
Skanderborg Kommune sætter pris på planens anbefaling om 
at regionen indgår i et samarbejde med kommunerne omkring 
mestringsstrategier, og kommunens fagfolk bidrager gerne med 
deres erfaringer og viden på området (4.4.4). Ligeledes tilslutter  
Skanderborg Kommune sig anbefalingen af, at patienter som i 
forvejen er i ambulant psykiatrisk behandling efter aftale med 
behandlingsenheden kan modtages til lægelig visitation i den 
psykiatriske modtagelse. Kommunen vil i den forbindelse gerne 
medvirke til indgåelse ”af særlige ordninger for andre patienter”. 
(5.3.2) 
 
Skanderborg Kommunes ser med bekymring på den påtænkte 
accelerering af behandlingsforløb (3.3.1). Kommunen har alle-
rede nedbragt sit sengeforbrug i psykiatrien væsentligt og på 
den baggrund er en accelerering uholdbar. 
 
Behovet for og rationalet i den opgaveglidning, der ligger i Sha-
red Care kan godt ses (3.3.2). For at borgeren ikke glider ud 
mellem hænderne på os, er der dog samtidig behov for en af-
klaring af - hvem af parterne i samarbejdet, der er kontaktper-
son i forhold til kommunen?  
 
I forhold til nedlæggelse af 32 sengepladser i Kjellerup og Sil-
keborg er Skanderborg Kommune for en hurtig afvikling af 
pladserne i Silkeborg (4.3.2 s. 18 og 4.4.1.1). Dette forudsætter 
dog et tilsvarende antal pladser andetsteds og ikke den på-
tænkte oprettelse af et lavere antal. ellers kan nedlæggelsen 
medføre en uholdbar accelerering af patientforløb, så patienter-
ne ikke når at blive ordentlig udredt og stabiliseret jf. ovenfor 
(4.3.1).  
 
 
Børn og unge 
Skanderborg Kommune ser frem til og indgår gerne i et tættere 
og mere forpligtende arbejde omkring børn og unge. Herunder 
især et udviklingsarbejde, der har til hensigt at tilvejebringe en 
hurtig og målrettet udredning og hjælp til børn og unge med 
psykiske problemer. Dette ønske har i høj grad baggrund i de 
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lange ventetider på det børne- og ungdomspsykiatriske områ-
de, der skaber en ophobningssituation, hvor de ventende børn 
og unges tilstand forværres. Konsekvensen af dette er behovet 
for en mere omfattende, indgribende og bekostelig indsats - 
både menneskeligt og økonomisk.   
 
 
Gerontopsykiatri 
I forhold til gerontopsykiatri (4.3.5) ser Skanderborg Kommune 
gerne, at der i planen indarbejdes overvejelser og tilbud i for-
hold til opfølgning og indsats i lokalpsykiatrien for den voksende 
gruppe yngre demente (under 65 år). Denne gruppe er også 
fraværende i den opremsede række af specialiserede funktio-
ner (4.4.3), der anbefales videreført eller etableret som specia-
liserede tilbud.  
     
Oligofreni  
Med overtagelsen af Landsbyens Sølund og de øvrige amtslige 
tilbud for mennesker med udviklingshæmning, har Skanderborg 
kommune et ønske om et tæt samarbejde med regionen. 
Det er især vigtigt at have adgang til psykiatrisk betjening, spe-
cielt da mange af kommunens borgere med udviklingshæmning 
har behov for medicinsk udredning og stabilisering.  
 
Desuden vil vi gerne opfordre til oprettelse af et oligofreni sen-
geafsnit. Horsens forekommer i den sammenhæng som det 
oplagte valg, da det ligger i tæt tilknytning til et somatisk syge-
hus. Etableringen af et sengeafsnit vil muliggøre en mere inten-
siv og effektiv udredningsindsats.   
 
 
 

Venlig hilsen 
 
 
 

 
Søren Erik Pedersen     Henning Haahr 

Formand       Direktør  
Sundheds og Handicapudvalget  Skanderborg Kommune 
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Høringssvar fra bruger- og 
pårørendeforeninger 

• ADHD Foreningen 
• Angstforeningen, Depressions-

foreningen og OCD- Foreningen 
• DE9 
• FAP, Teddy Maach 
• FAP Viborg-Amt, Gitte Lindskow 
• FAP Viborg-Amt, Jan Stig Andersen 
• FAP Viborg-Amt, Formanden 
• Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 
• LAP Århus 
• LEV Kommunekredse i Region 

Midtjylland 
• OCD MidtVest 
• SIND, Regionsforum Midtjylland 
• Sundhedsbrugerrådet i Region 

Midtjylland 
 
 



 
Lystrup den 24.1.2008 

 
 
 
 
Høringssvar fra ADHD foreningen; Midt-Østjylland vedr. psykiatriplanen for region Midtjylland 
 
 
 
Kommentar til psykiatriplanen kap. 5 under punktet voksen Psykiatri5.3.4 
 
 
 
Det er ikke helt tydelig for om den gruppe også er indbefattet når man taler om ambulant 
behandling. Der er meget brug for det. Der brug for en tydelig i hvor de kan går hen. Der er også 
meget brug for flere til at kunne udrede Voksne med ADHD.   
I bare det sidste halve år har Vi oplevet en stigning af voksne/Unge voksne der har henvendt sig for 
at få hjælp til hvor de kan blive udredt.  
 
Den anden del er de børn og unge som bliver voksne, de har stadig brug for at der ikke bliver givet 
slip og nogen gange overladt til privat praktiserende læger. Det kunne være ønskværdigt at der 
kunne etableres en konsulent virksom hed til de praktiserende læger. 
 
Dette er et par ting som vi er usikker på om der er taget højde for. Det fremstår ikke helt tydeligt 
 
Ønskes der en mere uddybning er man velkommen til at mail tilbage til mig 
 
Med venlig hilsen 
Ole Brun Jensen 
ADHD foreningen, Midt-Østjylland 
Mail: aarhus@adhd.dk 
Tlf(mobil)26905073 
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Høringssvar over forslag til psykiatriplan for Region Midtjylland 

Region Midtjylland har inviteret DE9 til at afgive høringssvar over forslag til psykiatri-
plan for Region Midtjylland. Vi takker for invitationen, og vi skal hermed tillade os at 
fremkomme med følgende betragtninger og forslag. 

1. Indledning og resume 

Indledning 
DE9 er enig i de centrale punkter i psykiatriplanforslaget. Herunder er vi især begejstret 
for udsigten til et tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien, satsningen på spe-
cialisering og udvidelsen af de ambulante tilbud. Vi er også begejstret for udsigten til en 
endnu bedre indsats i forhold til personer med ikke-psykotiske sygdomme som fx angst- 
og tvangstilstande. Endelig er vi særdeles tilfredse med, at der lægges op til udarbejdelse 
af en strategi for sundhedsfremmende tiltag i forhold til kost, motion og rygning. 

Den netop offentliggjorte rapport om fysisk sygdom hos psykisk syge peger entydigt 
imod et tættere sammenspil mellem somatikken og psykiatrien og sundhedsfremmende 
tiltag – fx i forhold til kost, motion og rygning. 

Vi har forståelse for, at det – bl.a. af hensyn til ønsket om øget specialisering, sikring af 
den faglige bæredygtighed og manglen på arbejdskraft – kan være nødvendigt at kon-
centrere psykiatriens tilbud på færre geografiske lokaliteter. 

MEN vi synes at den skitserede gennemførelse af planen på flere punkter lader for me-
get tilbage at ønske. På nogle punkter er man slet ikke ambitiøs nok til at leve op til de 
overordnede værdier dialog, dygtighed og dristighed. Især havde vi gerne set lidt mere 
dristighed. På andre områder svigter man løftet om at sikre, at udgangspunktet skal væ-
re, at det bedste fra amternes psykiatri fastholdes samtidig med, at den nye organisation 
baseres på fælles principper og et ensartet serviceniveau. Faktisk er der punkter, hvor 
det mere ligner implementering af laveste fællesnævner. 

Vi er fundamentalt uenige i, at hensynet til økonomisk bæredygtighed skal vægtes højt. 
DE9 går ind for, at menneskelige værdier altid skal vægtes højere end økonomiske hen-
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syn. Vi vil gerne være med til at sikre “mest mulig psykiatri for pengene”, men vi synes 
ikke, at Region Midtjylland skal sætte overlæggeren lavere end regeringen lægger op til 
i regeringsgrundlaget (som det fx kommer til udtryk i regeringsgrundlagets afsnit om et 
“Sundhedsvæsen i verdensklasse” og om “Sociale tilbud til psykisk syge”). 

I det følgende vil vi fokusere på de punkter, hvor vi er uenige og/eller ønsker forbedrin-
ger. Derfor er det vigtigt for os, at vi her i indledningen også har understreget nogle af 
de punkter i planforslaget, som vi er enige i og glade for. 

Resumé 
DE9 er enige i de centrale punkter i forslaget – herunder det tættere samspil mellem so-
matikken og psykiatrien, specialiseringen og udvidelse af de ambulante tilbud. Vi er 
meget tilfredse med udvidelsen af tilbud til de ikke-psykotiske og med forslaget om en 
strategi for sundhedsfremmende tiltag. 

DE9 er særdeles kritiske i forhold til ideen om yderligere reduktion af antallet af senge-
pladser. Vi mener at der allerede nu køres med så høje belægningsprocenter, at der flere 
steder er tale om en tilsidesættelse af psykiatriloven (der fortolkes på den måde, at det er 
i strid med loven hvis sengekapaciteten tilrettelægges på en sådan måde, at belægnings-
procenten på den enkelte afdeling hyppigt eller i længere perioder ligger over det nor-
merede). 

Vi opfordrer indtrængende til, at der ikke nedlægges yderligere senge, og at flytning af 
senge tilrettelægges på en sådan måde, at der ikke nedlægges senge før de nye senge er 
oprettet. Vi gør samtidig opmærksom på, at mange af de nye senge forudsætter, at der 
tilføres yderligere ressourcer (fx satspuljemidler). 

DE9 finder det meget uheldigt, at døgnhusene i Kjellerup, Viborg og Skive nedlægges. 
Husene har fungeret til alles store tilfredshed og forslaget om nedlæggelse ses som væ-
rende i strid med ønsket om at tage det bedste fra de tidligere amters psykiatrier. Vi så 
langt hellere, at det blev undersøgt om der kunne tilbydes døgnhuslignende tilbud i hele 
regionen. Til aflastning for de egentlige hospitalsafsnit. 

Hvis regionen ikke ønsker at videreføre døgnhusene, havde været mere redeligt, hvis 
man havde ladet kommunerne få mulighed for at overtage institutionerne i forbindelse 
med strukturreformen. 

DE9 ser særdeles alvorligt på den manglende koordinering af ressourcerne mellem regi-
onen og kommunerne. Især situationer hvor regionen nedlægger sengepladser samtidig 
med at kommuner nedlægger institutionspladser (boformer) er uheldige og i strid med 
folketingets ønsker. 

DE9 opfordre til at psykiatrien i Region Midtjylland tager udgangspunkt i den alment 
accepterede lægelige tilgang til behandling af psykiatriske patienter, så man anerkender 
alle tre behandlingselementer. Vi opfordrer til at der sikres en større sammenhæng i be-
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handlingen, og især at det socialpsykiatriske behandlingselement accepteres på lige fod 
med det biologiske og det psykoterapeutiske. 

DE9 er tilhængere af at det tættere samarbejde mellem somatikken og psykiatrien også 
kommer til at omfatte skadestuedækningen. Vi er dog særdeles kritiske ved udsigten til 
at de to åbne skadestuer i Horsens og Risskov gøres til visiterede. Dette stemmer også 
særdeles dårligt med ønsket om at gøre psykiatrien mere tilgængelig. Vi frygter at det 
kan føre til, at patienter som har brug for behandling ikke kommer i kontakt med psykia-
trien før de er blevet så syge, at de bliver opdaget af de opsøgende teams. 

DE9 er enige i, at der er behov for yderligere retspsykiatriske pladser. Vi er dog klart 
uenige i, at disse pladser skal oprettes på bekostning af almen-psykiatriske pladser. Vi er 
endvidere tilhængere af, at der satses langt mere på at forebygge, at psykisk syge begår 
kriminalitet. Det forekommer besynderligt at ikke-kriminelle psykisk syge får færre og 
færre ressourcer, men at de så kan få de ikke-eksisterende tilbud, hvis de begår krimina-
litet og får en dom til anbringelse eller behandling. 

DE9 er som sagt tilhængere af specialisering. Vi har forståelse for, at specialiseringen 
kan føre til geografisk koncentration af de psykiatriske sengepladser i regionen. Vi øn-
sker dog at henlede opmærksomheden på, at der også bør bevares mulighed for indlæg-
gelse i nærheden af boligen. Endelig gør vi opmærksom på, at øget specialisering kan 
medføre øget risiko for at mere komplekse sygdomsbilleder fører til, at patienter så at 
sige falder mellem stolene. Det bør sikres, at ingen afvises alene med den begrundelse, 
at de ikke tilhører målgruppen. 

DE9 gør endvidere opmærksom på, at specialisering kan føre til, at der reelt kun er ét 
tilbud om behandling af en bestemt diagnose i regionen. Patienter der ikke profiterer af 
denne behandlingsmetode, vil ikke kunne tilbydes behandling i regionen. 

DE9 er enige i, at der skal indføres fælles aldersgrænse mellem børne- og ungdomspsy-
kiatrien og voksenpsykiatrien. Vi er endvidere tilfredse med, at aldersgrænsen admini-
streres fleksibelt. Vi er dog bekymrede for, at omfordelingen af ressourcer kan være til 
hinder for en sådan fleksibel administration af aldersgrænsen. 

DE9 gør opmærksom på, at det bør sikres, at voksenpsykiatrien tilføres kompetence og 
ressourcer inden de unge overføres fra ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. 

DE9 er som nævnt tilhængere af et tættere samarbejde mellem psykiatrien og somatik-
ken. Vi er også enige i, at det kan være hensigtsmæssigt med fysisk sammenlægning af 
de somatiske og de psykiatriske afdelinger. Vi ønsker dog at der tages størst muligt hen-
syn til de psykiatriske patienter ved indretningen af de nye storsygehuse. Man skal bl.a. 
sikre, at indlagte psykiatriske patienter får mulighed for at komme ud hver dag – uden at 
skulle krydse sig frem mellem parkeringspladser og motorveje. 
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DE9 er glade for at ønsket om mest mulig pårørendeinddragelse er medtaget i planfor-
slaget. Vi er dog skuffede over at pårørendeinddragelsen er så sparsomt beskrevet. Vi 
foreslår, at teksten skrives igennem med fokus på dette spørgsmål. Også samarbejdet 
mellem psykiatrien og organisationerne bør formaliseres yderligere. 

DE9 peger på at man måske med fordel kunne have koordineret informationsindsatsen 
og uddannelsesindsatsen yderligere.  

Endelig foreslår vi, at der tages stilling til fordele og ulemper ved de forskellige bofor-
mer i relation til indsatsen i gerontopsykiatrien. 

2. Lukning af sengepladser 
Til trods for de meget klare udmeldinger fra sundhedsministeren, Dansk Psykiatrisk Sel-
skab m.fl. med opfordring til at stoppe sengelukningerne – ja endda at øge antallet af 
sengepladser, fortsætter Region Midtjylland med at nedlægge psykiatriske sengepladser. 

DE9 ser denne del af planforslaget som værende særdeles kritisabelt, kynisk – og ulov-
ligt. Vi tager på det kraftigste afstand fra forslagene til yderligere sengelukninger. 

Forslaget til Psykiatriplan indeholder forslag om nedlæggelse af yderligere 58 almen-
psykiatriske pladser1. Det svarer til nedlæggelse af 13,4 % af de eksisterende 432 al-
menpsykiatriske senge i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. 

Der oprettes yderligere 6–12 senge i Horsens (det endelige tal fastlægges på baggrund af 
en nærmere analyse) og 14 senge i Søndersøparken i Viborg. Endelig foreslås det, at 
man undersøger behovet for yderligere retspsykiatriske senge. 

Samtidig reguleres optageområderne på den måde, at Region Nordjylland trækker al-
men- og retspsykiatriske patienter svarende til ca. 9 senge hjem med virkning fra 1. ja-
nuar 2009. Ligeledes pr. 1. januar 2009 planlægges unge over 18 år som udgangspunkt 
indlagt på voksenpsykiatriske afdelinger. En del af disse unge er indtil 1. januar 2009 
indlagt på ungdomspsykiatrisk afdeling. Ved henvendelse til ungdomspsykiatrisk afde-
ling, har vi fået oplyst, at denne ændring formentlig vil føre til en tilførsel af patienter til 
voksenpsykiatrien svarende til ca. 14 senge.2 

Det foreslås som nævnt, at der gennemføres en undersøgelse af behovet for yderligere 
retspsykiatriske sengepladser. Hvad denne undersøgelse vil resultere i, kan vi naturligvis 
ikke vide på nuværende tidspunkt. I Danske Regioners bidrag til drøftelserne om ud-
møntning af satspuljen 2008 (“Udfordringer i Psykiatrien”) opgøres det samlede behov 
på landsplan til at være yderligere 50 retspsykiatriske sengepladser i voksenpsykiatrien. 

                                                        

1  22 på psykiatrisk afdeling i Silkeborg, 10 på døgnhuset i Kjellerup, 16 i døgnhuset i Viborg og 10 i døgnhuset i Skive. 
2  Tallet vil naturligvis afhænge af den konkrete administration af aldersgrænsen – se herom i afsnit 9. Aldersafgrænsnin-

gen nedenfor. 



  

 
Side 5 af 18 

 

Det oplyses sammesteds, at der i 2006 var 238 sengepladser i Danmark, der er defineret 
som retspsykiatriske. 

I Region Midtjylland har vi 40 egentlige retspsykiatriske  sengepladser (17 i Viborg og 
33 i Risskov). Det svarer til 16,8 % af de retspsykiatriske senge i hele landet. Hvis det 
vurderede behov for yderligere 50 retspsykiatriske pladser fordeles på samme måde (alt-
så med 16,8 % til Region Midtjylland), vil vi kunne regne med 8 retspsykiatriske senge-
pladser i regionen – hvis der udmøntes satspuljemidler til det! 

Et realistisk scenarium for voksenpsykiatrien i Region Midtjylland er: 
Nedlæggelse af psykiatrisk afdeling i Silkeborg - 22 
Nedlæggelse af døgnhuset i Kjellerup - 10 
Nedlæggelse af døgnhuset i Viborg - 16 
Nedlæggelse af døgnhuset i Skive - 10 
Eventuel etablering af yderligere senge i Horsens + 6–12 
Etablering af yderligere senge i Søndersøparken, Viborg + 14 
Eventuel etablering af yderligere retspsykiatriske senge + 8 
Ændringer i antal senge -24–30 
Hjemtagning af patienter til Nordjylland + 9 
Overtagelse af patienter fra Ungdomspsyk - 14 
Ændring i patienttal - 5 
Nettoresultat - 29–35 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette høringssvar, har vi bedt om at få udleveret de 
aktuelle belægningsprocenter. Vi har fået udleveret belægningsprocenterne for de første 
tre kvartaler i 2007. Denne statistik viser et samlet antal voksenpsykiatriske senge på 
4843 og en gennemsnitlig belægningsprocent på 88,2 for hele perioden. 

Oversigten viser en gennemsnitlig belægning svarende til 427 senge og et samlet antal 
normerede senge på 484 i voksenpsykiatrien. Efter reduktionen som anført i ovenståen-
de tabel vil belægningen svare til 432 senge (427 + 5) og det samlede antal normerede 
senge til 454–460 (484 - 24–30). Dette svarer til en belægningsprocent på 93,9–95,2. 
Såfremt der ikke viser sig mulighed for at finansiere yderligere retspsykiatriske senge-
pladser, vil belægningsprocenten være 95,6–96,9. 

Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at gennemsnitstal over en så lang peri-
ode som 3 kvartaler nødvendigvis må dække over betydelige udsving4. At planlægge en 
gennemsnitlig belægningsprocent på over 95 % svarer til at planlægge overbelægning – 
hvilket efter DE9’s opfattelse er i strid med psykiatrilovens princip for god psykiatrisk 
sygehusstandard. 
                                                        

3  I psykiatriplanforslaget opgøres antallet til 482. Forskellen på de to sengepladser stammer fra antallet af retspsy-
kiatriske pladser i Risskov. I psykiatriplanforslaget opgøres antallet til at være 33 pladser. I belægningsstatistikken op-
gøres antallet til at være 35 pladser. 

4  Fx ved vi af erfaring, at belægningen er lav i sommerferieperioden. Derfor må tallene have været betydeligt over de 
viste i andre perioder. 
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Den gældende bestemmelse om god psykiatrisk sygehusstandard blev præciseret ved 
revisionen af psykiatriloven i 1998 og igen i 2006. Bestemmelsen har nu følgende ord-
lyd: 

“Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehus-
myndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god 
psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, sen-
ge- og personalenormering, personalets kompetencer, politikker i relation til patienter 
og pårørende, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og an-
dre aktivitetstilbud.” 

I forbindelse med revisionen af psykiatriloven i 1998 anførtes det i bemærkningerne til 
lovforslaget  “...at der skal være balance i kapaciteten mellem sociale tilbud og tilbud i 
sundhedsvæsenet. Sengekapaciteten skal tilrettelægges således, at belægningsprocenten 
på den enkelte afdeling ikke hyppigt eller i længere perioder ligger over det normerede. 
Der er endvidere enighed om, at antallet af psykiatriske senge ikke reduceres uden til-
svarende oprettelse af døgnpladser i den sociale sektor.”5 

Allerede med den nuværende normering er der afdelinger, hvor man hyppigt og i længe-
re perioder ligger over det normerede. Fx har man i Skive, Kjellerup og Randers i de 
første tre kvartaler i 2007 i hele perioden haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 
over 100. 

DE9 vurderer, at allerede den nuværende situation er i strid med psykiatriloven. Vi vil 
på det kraftigste protestere imod, at man nu planlægger yderligere forringelser. 

Forslag: DE9 foreslår, at Region Midtjylland bringer antallet af psykiatriske sen-
gepladser i overensstemmelse med psykiatriloven – så belægningspro-
centen på den enkelte afdeling ikke hyppigt og i længere perioder ligger 
over det normerede. 

Forslag: DE9 foreslår som et minimum, at Region Midtjylland ikke reducerer det 
samlede antal sengepladser yderligere, men at man lytter til de faglige 
og landspolitiske anbefalinger. 
I det omfang der skal ske flytning af sengekapaciteten foreslås det, at 
man ikke starter med at lukke senge for så senere at oprette nye senge 
andetsteds. Det bør sikres, at der aldrig lukkes senge uden at det er sik-
ret, at den nye kapacitet andetsteds er etableret. 

Forslag: DE9 foreslår subsidiært, at der ikke lukkes sengepladser før behovet for 
alternative pladser er gennemanalyseret. Det må være slut med at be-
slutte lukning af senge ’på forventet efterbevilling’. 

                                                        

5  Almindelige bemærkninger, pkt. 4 “God sygehusstandard”. 



  

 
Side 7 af 18 

 

DE9 skal igen henlede opmærksomheden på, at det er i strid med psykiatriloven hvis 
antallet af psykiatriske senge reduceres uden tilsvarende oprettelse af døgnpladser i den 
sociale sektor. 

DE9 mener, at det er et særligt problem, at døgnhusene i Kjellerup, Viborg og Skive 
nedlægges. Se herom i afsnit “3. Nedlæggelse af døgnhusene i Kjellerup, Viborg og 
Skive” umiddelbart herefter. 

3. Nedlæggelse af døgnhusene i Kjellerup, Viborg og Skive 
Døgnhusene i Kjellerup, Viborg og Skive blev i sin tid etableret som forsøg under den 
dagældende lov om social service. I forbindelse med strukturreformen kunne kommu-
nerne vælge at overtage de socialpsykiatriske institutioner, der var beliggende i de re-
spektive kommuner. Forud for strukturreformen blev døgnhusene omdefineret til at væ-
re en del af sygehuspsykiatrien i Viborg Amt. Dermed forhindrede man, at kommunerne 
kunne overtage døgnhusene (og dermed få overført de tilhørende aktiver og driftsmid-
ler). 

Forud for strukturreformen advarede amtspolitikere imod risikoen for, at kommunerne 
kunne tænkes at overtage amtslige socialpsykiatriske institutioner for at spekulere i at 
nedlægge dem og realisere aktiverne. I det lys så nogle omdefineringen af døgnhusenes 
status som en livsforsikring – nu kunne kommunerne ikke overtage husene og nedlægge 
dem! Når regionen nu – allerede ét år efter gennemførelsen af strukturreformen – plan-
lægger at lukke døgnhusene, hvad skal man så tænke? 

DE9 anerkender naturligvis fuldt ud regionens ret til at omdisponere midlerne, hvis man 
mener, at man kan få mere ud af midlerne ved at nedlægge igangværende aktiviteter til 
fordel for etablering af andre/bedre tilbud. 

Brugere, pårørende og ansatte har samstemmende fremhævet de mange positive resulta-
ter af døgnhusene. De fremhæves som de eneste åbne afdelinger i deres geografiske om-
råde, de roses for den åbne visitationsprocedure, de opnåede behandlingsmæssige resul-
tater etc. etc. 

På denne baggrund havde DE9 forventet, at psykiatriplanforslaget havde indeholdt for-
slag om etablering af tilsvarende tilbud i den resterende del af regionen. I stedet ser vi 
forslag om nedlæggelse af døgnhusene! 

Forslag: DE9 foreslår, at der oprettes døgnhuse – eller døgnhuslignende tilbud – 
i hele regionen. 

Som det fremgår af afsnit “2. Lukning af sengepladser” fører lukningen af døgnhusene 
til nedlæggelse af 36 sengepladser i hospitalspsykiatrien. De 10 pladser i Kjellerup skal 
(sammen med de nedlagte 22 pladser på psykiatrisk afdeling i Silkeborg) erstattes af 6–
12 pladser i Horsens. De 16 pladser i Viborg og de 10 pladser i Skive skal erstattes af 14 
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pladser i Søndersøparken. Dette kan efter DE9’s mening kun ske ved massive reduktio-
ner af indlæggelsestiderne og/eller planlagte overbelægninger. 

Forslag: DE9 foreslår, at regionen viderefører de eksisterende døgnhuse. Det kan 
evt. overvejes om døgnhusene kan videreføres med ændret struktur og 
bemanding. 

Forslag: Hvis regionen ikke ønsker at videreføre døgnhusene, bør man tilbyde de 
respektive kommuner at overtage husene på samme vilkår som ville ha-
ve været gældende, hvis døgnhusene havde været socialpsykiatriske in-
stitutioner i forbindelse med strukturreformen. 
Kun herved kan regionen frigøre sig fra mistanken om, at man forud for 
strukturreformen omdefinerede døgnhusene med det ene formål at ned-
lægge dem og bruge pengene til andet formål i hospitalspsykiatrien. 

4. Samarbejde mellem region og kommuner om planlægning af antallet af 
sengepladser og antallet af døgninstitutionspladser 
Som det fremgår af afsnit “2. Lukning af sengepladser” følger det af forarbejderne til 
psykiatriloven, at der ikke lovligt kan nedlægges psykiatriske sengepladser uden at der 
tilsvarende oprettes døgnpladser i den sociale sektor. 

Forslag: DE9 foreslår, at regionen både nu og fremover overholder psykiatrilo-
ven ved – gennem forhandling med kommunerne i regionen at sikre, at 
der oprettes et tilsvarende antal døgninstitutionspladser – inden der be-
sluttes nedlæggelse af psykiatriske sengepladser. 

Hvis der ikke opnås enighed med kommunerne om oprettelse af døgnpladser i den so-
ciale sektor, kan der ikke lovligt nedlægges psykiatriske sengepladser. 

5. Manglende sammenhæng i behandlingen 
Ifølge lærebogen “Klinisk Psykiatri”6 skelner man mellem tre hovedelementer i psykia-
trisk behandling: 
1 Et biologisk behandlingselement, der rummer naturvidenskabeligt baseret især me-

dikamentel behandling af den psykiatriske og eventuelle ledsagende somatiske syg-
domme, 

2 et psykoterapeutisk behandlingselement, der omfatter dels den psykologisk/psyko-
terapeutiske behandling, som kræver en direkte patient-behandlerrelation, dels de 
psykoterapeutiske principper, der er bestemmende for udformningen af behand-
lingsmiljøet (miljøterapi), og 

3 et socialpsykiatrisk behandlingselement, der udgøres af alle de behandlingstiltag, 
som sigter mod at eliminere eller begrænse de sociale konsekvenser af den psykia-
triske sygdom og eventuelle vedvarende handicap f.eks. med hensyn til patientens 

                                                        

6  Ralf Hemmingsen m.fl. “Klinisk Psykiatri” 2. udgave, s. 75ff. 
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bolig-, uddannelses- eller beskæftigelsessituation samt relationen til familien og det 
øvrige sociale netværk. 

Det fremgår sammesteds, at disse tre elementer skal afvejes i hver enkel behandlingssi-
tuation, og de trufne beslutninger registreres i patientens behandlingsplan. Videre hedder 
det, at afbalanceringen vil afhænge af patientens aktuelle situation og som regel vil æn-
dre sig i behandlingens forløb. Det understreges, at dette dynamiske element er vigtigt: 
fx ser man ofte i den akutte fase, at psykofarmakologisk behandling er en nødvendig 
forudsætning for, at de andre behandlingselementer kan iværksættes og gennemføres. 

Ved behandling af fx spiseforstyrrelser vil det socialpsykiatriske behandlingselement 
ofte have en betydelig vægt. 

På denne baggrund er det overraskende – og chokerende – at psykiatriplanforslaget stort 
set konsekvent taler om behandlingspsykiatri ctr. socialpsykiatri. Socialpsykiatrien er ét 
af tre elementer i behandlingspsykiatrien (og altså ikke udenfor eller i modsætning til 
behandlingspsykiatrien)! 

DE9 mener ikke, at man kan vedtage en psykiatriplan, der på et så afgørende punkt bry-
der med de lægefaglige behandlingsprincipper. Gør man det, bør man i hvert tilfælde 
undlade at hævde, at den psykiatriske behandling i regionen er evidensbaseret. 

Forslag: DE9 foreslår, at man sprogligt gennemarbejder psykiatriplanen, så den 
afspejler det gældende lægefaglige syn på den psykiatriske behandling. 
Som et minimum bør det sikres, at planen ikke udtrykker sig i direkte 
modstrid med det gældende lægefaglige syn på den psykiatriske be-
handling. 

Ovennævnte er ikke udelukkende et lingvistisk synspunkt. DE9 har argumenteret for, at 
der bør sikres den bedst mulige sammenhæng i behandlingen – med brugeren i centrum. 
En nødvendig (men ikke tilstrækkelig) forudsætning herfor er, at man holder op med at 
betragte socialpsykiatrien som noget andenrangs. Socialpsykiatrien kan og skal aner-
kendes som et ligeværdigt behandlingselement. At hovedansvaret for den socialpsykia-
triske indsats i dag er placeret hos kommunerne, kan ikke føre til et andet resultat. 

Det fremgår i øvrigt af forslaget til psykiatriplan (s. 7), at en af udviklingstendenserne i 
psykiatrien på tværs af landende i den vestlige verden er syntesen mellem biologi, psy-
kologi og sociologi i både teoretisk forståelse og praktisk tilgang. Det bør komme klart 
til udtryk i planen. 

6. Skadestuedækningen 
Der lægges i forslaget op til øget fokus på opsporing og tidlig indsats i forhold til psy-
kisk sygdom (i første omgang i forhold til patienter med skizofreni). Der lægges endvi-
dere op til udvidelse af de ambulante tilbud med større tilgængelighed. 
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I DE9 har vi erfaring for, at et af de meget store problemer i psykiatrien er den mang-
lende tilgængelighed. Der er mange eksempler på, at patienter har kæmpet med psykiske 
problemer meget længe – og ofte kun ved et tilfælde er kommet i kontakt med behand-
lingssystemet. Vi hører gang på gang, at såvel patienten som de pårørende har været i 
tvivl om hvor man kunne/skulle henvende sig. 

På samme måde har vi erfaring for, at det er et stort problem for patienter og pårørende, 
hvis der pludseligt opstår en forværring af sygdommen på et tidspunkt, hvor ’systemet’ 
holder lukket. Hvor henvender man sig så? 

Her har den åbne skadestue i Risskov (og fra 2006 også skadestuen i Horsens) været en 
uvurderlig hjælp. 

Vi er naturligvis bekendt med, at en del af henvendelserne i skadestuen måske strengt 
taget ikke hører hjemme der. Men herfra og så til at nedlægge skadestuerne som åbne 
skadestuer! 

For os virker det molbo-agtigt at investere i udvidelse af de ambulante tilbud med større 
tilgængelighed, opsøgende teams m.m. – samtidig med at man lukker de eneste døgnåb-
ne stationære tilbud7. 

Nogle patienter vil naturligvis formå at henvende sig til den praktiserende læge eller 
vagtlægen, men vi frygter, at kravet om visitation vil få de allerdårligste til at undlade at 
henvende sig til psykiatrien. 

For fremtiden skal folk, der har det rigtigt dårligt, ikke selv kunne henvende sig direkte 
til psykiatrien. De skal måske i stedet vente til de får det så dårligt, at de til sidst bliver 
opdaget af et opsøgende team. 

Vi frygter, at ændring af de åbne skadestuer til visiterede skadestuer vil føre til øget 
kriminalitet og formentlig også til flere selvmordsforsøg. 

Problemerne med ’uretmæssige’ henvendelser til skadestuerne bør løses på anden vis, 
og ikke ved at lukke de åbne skadestuer. Fx kunne det overvejes at etabler/udvide de 
kommunale støtte/kontaktpersonordninger, så de får en større/mere aktiv rolle. Her kan 
erfaringerne fra lokalpsykiatriens udryknings-team og lokalpsykiatriens akut-team i År-
hus udnyttes. Her har man erfaring med et kommunalt tilbud, der har tæt samarbejde 
med skadestuen i Risskov. Også etablering af døgnhuse eller døgnhuslignende tilbud vil 
formentlig lette presset på skadestuerne. 

Forslag: DE9 foreslår, at der indføres åbne skadestuer i hele regionen. 

                                                        

7  Vi er naturligvis opmærksomme på, at skadestuerne/de akutte modtagelser ikke lukkes. Men at gøre skadestuerne til 
visiterede skadestuer ændrer tilbudets karakter så fundamentalt, at det reelt er en lukning af det nuværende tilbud. 
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Forslag: DE9 foreslår, at de åbne skadestuer aflastes gennem samarbejde 
med/oprettelse af kommunale akut-tilbud i tilknytning til de kommunale 
støtte/kontaktpersonordninger. Der kunne evt. etableres overnatnings-
muligheder i tilknytning til disse ordninger (evt. døgnhuse eller døgn-
huslignende tilbud). 

Forslag: Som et minimum bør det sikres, at også medarbejdere fra de opsøgende 
og akutte teams kan visitere til skadestuerne. Hvis fx de kommunale 
støtte- og kontaktpersoner får kontakt med en bruger, der har behov for 
hospitalsmæssig psykiatrisk behandling, kan det ikke være et krav, at 
man skal via egen læge eller vagtlægen. 

DE9 er bekendt med, at regeringen overvejer etablering af akut-tilbud i socialt regi – se 
herom bl.a. regeringsgrundlaget. 

Samlet akutfunktion for psykiatrien og somatikken 
DE9 har i forbindelse med udarbejdelsen af dette høringssvar inddraget de anbefalinger 
som Arbejdsgruppen vedrørende psykiatribetjening i Akutcenteret – Det Nye Universi-
tetshospital, er fremkommet med i november 2007. 

Spørgsmålet er nærmere behandlet nedenfor i afsnit “10. Sammenhængen mellem psy-
kiatri og somatik.” 

7. Retspsykiatri 
Et af de meget store problemer i psykiatrien i dag er stigningen i antallet af psykisk sy-
ge, der dømmes for kriminalitet. 

Kriminalitet begået af psykisk syge har altid tre ofre: 1) dem kriminaliteten går ud over, 
2) den psykisk syge, der begår kriminaliteten og 3) de pårørende (såvel offerets som 
gerningsmandens). 

Endnu værre er det måske, at stigningen i antallet af psykisk syge, der dømmes for kri-
minalitet er en af de største trusler mod den fortsatte integration af psykisk syge i sam-
fundet. Hvis vi ikke får vendt denne tendens, risikerer vi, at pendulet svinger tilbage 
imod tidligere tiders livslange anbringelser af psykisk syge på institutioner. Vi har for 
ganske nyligt set en sag i Hadsten, hvor naboerne samlede underskrifter for at få smidt 
en psykisk syg beboer ud af en boligforening. 

DE9 ser psykisk syges kriminalitet som en af de største trusler imod den fortsatte positi-
ve udvikling af psykiatrien. 

DE9 anerkender, at der er behov for yderligere retspsykiatriske sengepladser. Vi finder 
det dog vigtigere, at der satses massivt på at forebygge, at psykisk syge begår kriminali-
tet. 



  

 
Side 12 af 18 

 

Forslag: DE9 foreslår, at der satses meget mere på at forebygge, at psykisk syge 
begår kriminalitet. 

I Socialministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Justitsministeriets rapport 
“Psykisk sygdom og kriminalitet” fra 2006 er der en række konkrete anbefalinger, der 
sigter på at reducere kriminaliteten begået af psykisk syge. 

Ambitionerne på området har ikke rakt videre end til at anbefale, at der skulle iværksæt-
tes en undersøgelse af behovet for yderligere retspsykiatriske sengepladser. Tankegan-
gen synes at være, at vi skal lade de psykisk syge begå kriminalitet – og så sikre dem 
sengepladser! 

DE9 anerkender, at psykiatriplanforslagets formulering indeholder en åbning af begrebet 
retspsykiatri til også at omfatte forebyggelse af kriminalitet (i hvert tilfælde forebyggel-
se af at de allerede dømte begår ny kriminalitet). Vi så dog helst, at der blev satset i al-
menpsykiatrien, så kriminalitetsforebyggelse fik højeste prioritet. 

Forslag: DE9 foreslår at ambitionsniveauet hæves. Det er ikke tilstrækkeligt at 
undersøge behovet for yderligere retspsykiatriske senge. Der bør satses 
massivt på at forebygge kriminalitet. Og det er altså ikke fordi man ikke 
ved hvad der skal til. Man kan starte med forslagene i ovennævnte rap-
port fra 2006. 

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at såvel formanden for Dansk Psykiatrisk Sel-
skab som lederen af Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik (samt flere andre fagfolk) 
gentagende gange har udtalt, at de korte indlæggelsestider (der bl.a. er et resultat af, at 
der er for få psykiatriske sengepladser) er en af grundene til stigningen i antallet af psy-
kisk syge, der dømmes for kriminalitet. DE9 finder ikke, at man fortsat kan tillade sig at 
sidde disse advarsler overhørige. 

8. Specialisering og geografisk koncentration 
Som nævnt i indledningen er DE9 tilfredse med ønsket om øget specialisering i såvel 
den ambulante som den stationære hospitalspsykiatri. Vi har endvidere forståelse for, at 
specialiseringen kan føre til geografisk koncentration af de psykiatriske sengepladser i 
regionen. Erfaringerne fra de særlige tilbud – som fx OPUS – taler deres entydige sprog. 

DE9 ønsker dog at pege på nogle risici i den forbindelse: 
1 Den faglige specialisering kan føre til, at patienter med komplekse problemstillinger 

(som fx dobbeltdiagnose-patienter) lades i stikken. Jo mere snævert målgrupperne 
defineres jo større er risikoen for, at patienter defineres som værende udenfor mål-
gruppen. 

2 Den geografiske koncentration af de stationære psykiatriske tilbud kan have negativ 
indflydelse på behandlingen. Dels risikerer man, at patienter undlader at søge hjælp, 
hvis hjælpen findes langt væk fra bopælen, dels risikerer man at psykiatriske patien-
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ter (der indlægges langt fra bopælen) isoleres fra deres nærmeste pårørende og andre 
i deres netværk. 

Forslag: DE9 foreslår, at der indføres procedurer, så ingen patient afvises alene 
med den begrundelse, at han/hun ikke tilhører målgruppen. Det bør 
præciseres, at (potentielle) patienter altid skal hjælpes videre i systemet. 
Der bør etableres en speciel enhed, der får ansvaret for at udrede og pla-
cere vanskeligt placerbare patienter. 

Forslag: DE9 foreslår, at specialiseringen gennemføres på en sådan måde, at der 
til stadighed er et tilstrækkeligt udbud af almen-psykiatriske tilbud. Det-
te forslag kan kombineres med etablering/udvidelse af konsulentordnin-
ger, hvor specialisterne vejleder personalet i almenpsykiatriske afdelin-
ger. 

Forslag: DE9 foreslår, at det tilstræbes, at der fortsat er mulighed for indlæggelse 
i nærheden af patientens bopæl. Dette er særligt vigtigt for patienter i 
børne- og ungdomspsykiatrien samt i gerontopsykiatrien. 

DE9 gør i forbindelse med specialiseringen opmærksom på, at det er vigtigt, at den fore-
slåede konsulentordning ikke gennemføres på en sådan måde, at der etableres satelliten-
heder med konsulentopbakning hvis konsulentopbakningen ikke er tilstrækkelig til at 
sikre en forsvarlig behandling i satellitterne. Der skal altid være et vist minimum af fag-
lig ekspertise i afdelingerne. Er der ikke det, skal patienter med særlige behandlingsbe-
hov henvises til de specialiserede afdelinger. 

DE9 ser meget gerne, at der i tilknytning til specialiserede behandlingstilbud – herunder 
satellit-enheder – etableres opsøgende bostøtter og hjemmevejledere der også kan kon-
taktes telefonisk af patienter og pårørende – sådan som det fx er tilfældet for patienter 
med spiseforstyrrelser i Herning. 

DE9 gør i forbindelse med specialiseringen opmærksom på, at det er vigtigt, at speciali-
seringen ikke gennemføres på en sådan måde, at det frie sygehusvalg reelt udhules 
(hvilket kan ske hvis der fx kun er ét behandlingstilbud til en bestemt diagnosegruppe i 
regionen). 

DE9  gør endvidere opmærksom på, at det er vigtigt, at specialiseringen ikke gennemfø-
res på en sådan måde, at der bremses for tilbud om nye eller alternative behandlingsme-
toder. Patienter der – af den ene eller den anden grund – ikke profiterer af den mest ef-
fektive behandlingsmetode, må ikke lades i stikken/opgives. 

Forslag: DE9 foreslår, at specialiseringen gennemføres på en sådan måde, at der 
fortsat bliver mulighed for at forsøge alternative behandlingsmetoder 
anvendt i særlige situationer. 
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9. Aldersafgrænsningen 
I psykiatriplanforslaget foreslås der indført en fælles aldersgrænse for overgangen fra 
ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Udgangspunktet er, at patienter, som på hen-
visningstidspunktet er fyldt 18 år, behandles i voksenpsykiatrien. Patienter under 18 år 
behandles i ungdomspsykiatrien indtil de fylder 20 år. 

Patienter med spiseforstyrrelse behandles – uanset alder – i Center for Spiseforstyrrelse. 

Det foreslås, at patienter hvis modenhed ikke er alderssvarende – eller hvis sygdomsbil-
lede ikke tilgodeses med hovedreglen – placeres efter en konkret drøftelse mellem den 
ledende overlæge for ungdomspsykiatrisk afdeling og den ledende overlæge for den på-
gældende voksenpsykiatriske afdeling. Ved uenighed træffer cheflægen den endelige 
afgørelse. 

DE9 er enige i det hensigtsmæssige i, at der nu indføres en fælles aldersgrænse i regio-
nen. Den konkret foreslåede grænse synes at være et fornuftigt kompromis mellem de 
forskellige grænser. 

DE9 er dog bekymrede for hvorledes man vil administrere ordningen. 

En administration efter den foreslåede hovedregel vil føre til flytning af patienter fra 
ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien svarende til ca. 14 senge. Men der påtænkes 
ikke oprettet yderligere sengepladser i voksenpsykiatrien – tvært imod. Dette finder vi 
stærkt kritisabelt – se nærmere herom ovenfor i afsnittet “2. Lukning af sengepladser.” 

Det fremgår intetsteds af planforslaget, om der påtænkes overført ressourcer (økonomi-
ske og/eller personelle) fra ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien som følge af den 
foreslåede ændring. 

Hvis der ikke overføres ressourcer, anser DE9 det for særdeles tvivlsomt om voksen-
psykiatrien vil kunne løfte opgaven. Overføres der ressourcer vil det formentligt være 
tvivlsomt om ungdomspsykiatrien vil kunne håndtere de patienter, der i henhold til den 
foreslåede fleksible vurdering, ender med at blive indlagt på ungdomspsykiatrisk afde-
ling. 

Erfaringerne fra behandling af spiseforstyrrede peger på, at det er særdeles problematisk 
at indlægge unge voksne i voksenpsykiatrien, hvis der ikke er den tilstrækkelige faglige 
ekspertise til stede. Det har alle i dag erkendt, og man har derfor besluttet at fastholde 
behandlingen af spiseforstyrrede i Center for Spiseforstyrrelse – uanset alder. 

Forslag: DE9 foreslår, at der ikke overflyttes unge fra ungdomspsykiatrien til 
voksenpsykiatrien før den fornødne faglige ekspertise og kapacitet er til 
stede på de voksenpsykiatriske afdelinger, der skal modtage patienterne. 
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Forslag: DE9 foreslår, at der ikke sker ændringer før man har afklaret om – og i 
givet fald hvordan – ressourcerne skal følge patienten. Vi har ikke brug 
for nye incitamenter til kassetænkning. 

10. Sammenhængen mellem psykiatri og somatik 
Der lægges i planforslaget op til et tættere og mere velfungerende samarbejde mellem 
det somatiske sundhedsvæsen og psykiatrien. Dette hilser DE9 særdeles velkomment. Vi 
er især begejstret ved udsigten til en integreret somatisk og psykiatrisk udredning og 
behandling. 

Der lægges endvidere op til en fysisk samling af de psykiatriske afdelinger og de to fo-
reslåede storsygehuse i hhv. Vestjylland og Skejby. Også dette hilser DE9 velkomment. 
Vi kan dog være betænkelige ved de fysiske rammer/miljøet. 

De fleste er enige i, at gode fysiske rammer – både inde og ude – er af afgørende betyd-
ning for patienternes velbefindende og dermed også behandlingen. 

Forslag: DE9 foreslår, at der tages hensyn til såvel bygningsindretning som om-
givelserne, når psykiatriske afdelinger tænkes indplaceret i storsygehuse 
som fx i Skejby. Selvom liggetiderne – også på de psykiatriske afdelin-
ger – bliver korter og kortere, skal der tages hensyn til, at nogle patien-
ter skal opholde sig på afdelingerne i meget lang tid. Der skal også være 
mulighed for, at alle patienter kan komme ud hver dag – uden at det 
skal være en vandretur mellem motorveje og parkeringspladser. 

Vi har også umiddelbart svært ved at forestille os, hvordan tilbud som fx. brugerkiosken, 
museumscafeen og gallo-aktiviteterne skal kunne passes ind i et mastodont-hospital som 
det nye Skejby. 

Forslag: DE9 foreslår, at der skal være mulighed for beskæftigelse og ophold i 
rammer, som er trygge og gode for psykiatriske patienter. 

Samlet akutfunktion for psykiatrien og somatikken 
Som allerede nævnt, har DE9 i forbindelse med udarbejdelsen af dette høringssvar ind-
draget de anbefalinger som Arbejdsgruppen vedrørende psykiatribetjening i Akutcente-
ret – Det Nye Universitetshospital, er fremkommet med i november 2007. Vi forestiller 
os at en tilsvarende løsning vil blive forsøgt integreret i forbindelse med en senere etab-
lering af et nyt storsygehus i Vestjylland. 

Heri foreslås det, at man fysisk integrerer psykiatrisk skadestue i akutcentret. De psykia-
triske patienter modtages i den fælles modtagelse, hvor der er læger og sygeplejersker 
med somatisk og psykiatrisk faglighed tilstede. Psykiatrisk skadestues visitations- og 
rådgivnings-telefon slås sammen med akutcenterets sygeplejevisitation og skadestuens 
observationssenge integreres i akutcenterets visitationssengeafsnit. 
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Som det er nævnt ovenfor i afsnit “6. Skadestuedækningen” er DE9 tilhængere af beva-
ring og udbredelse af tilbuddet om åben (ikke visiteret) skadestue for psykiatriske pati-
enter. Bortset herfra er DE9 enige i, at det vil give mange fordele, hvis de to skadestuer 
blev samlet. 

DE9 ønsker dog, at der tages vidtgående hensyn til de psykiatriske patienter og de pårø-
rende når/hvis skadestuerne slås sammen. Først og fremmest er det vores vurdering, at 
muligheden for at ringe til skadestuen (30.000–35.000 opkald om året alene i Risskov) 
er af særdeles stor betydning. Det skal sikres, at denne funktion fortsat fungerer som i 
dag – gerne bedre. Her skal der tages højde for, at en stor del af opringningerne ikke 
foretages med henblik på visitation. Mange opkald foretages for at få faglig hjælp til at 
vurdere en aktuel situation, forværring af sygdomsbilledet – og af og til blot for at få en 
snak med et menneske. 

Forslag: DE9 foreslår, at psykiatriens skadestuers alment menneskelige funktion 
fastholdes i forbindelse med en eventuel sammenlægning med den so-
matiske skadestue-funktion. 

Forslag: DE9 ønsker også, at der ved den fysiske indretning af skadestuen tages 
hensyn til de psykiatriske patienter (og dermed også til de somatiske). 
Såvel i ventesituationen som ved indlæggelse til observation, skal der 
tages hensyn til, at det for psykiatriske patienter kan være en yderligere 
belastning, hvis der er megen uro og stress. 

11. Pårørendeinddragelsen 
Sidst men absolut ikke mindst har vi noteret os, at regionen er positivt indstillet i forhold 
til at fortsætte samarbejdet med pårørendeorganisationerne. Det er naturligvis positivt, 
så det vil vi gerne hermed kvittere for. Vi har her især noteret os, at det fremhæves, at 
inddragelse af bruger-pårørende erfaringer og prioriteringer fremmer udviklingen af et 
brugerorienteret sundhedsvæsen på alle niveauer. 

Det siges at inddragelse af de pårørende almindeligvis har en positiv effekt. Imidlertid 
kunne vi godt ønske os, at det blev slået fast, at der er evidens for, at inddragelsen af de 
pårørende har en positiv indflydelse på patienternes sygdomsforløb. Ad det der har et 
velfungerende netværk klarer sig signifikant bedre end de der ikke har. 

Forslag: DE9 foreslår, at hele planen skrives igennem med mere vægt på pårø-
rendeinddragelse – fordi der er evidens for, at et velfungerende netværk 
har en positiv indflydelse på patientforløbet. Uden at skrive hele politik-
forslaget ind i planen, kan man med fordel hente inspiration fra det fore-
liggende 3. udkast til politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårø-
rende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland. 
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I afsnit 4.2 om fremtidens psykiatriske ydelser – udfordringer (især afsnit 4.2.2 Udred-
ning og behandling/støtte) forekommer det besynderligt, at de pårørende ikke nævnes 
overhovedet. 

Forslag: DE9 foreslår, at pårørendeinddragelse indføjes som et punkt under de 
særlige udfordringer i afsnit 4.2.2. 

I afsnit 4.4.2 om forskning og faglig evidens efterlyses et ønske om yderligere forskning 
i pårørendeaspektet. I den forbindelse kunne der med fordel etableres et samarbejde med 
DE9’s forskningsudvalg.8 

Forslag: DE9 foreslår, at den foreslåede regionale forskningsfond også får til 
formål at støtte forskning i pårørendeaspektet. Gerne i samarbejde med 
DE9’s forskningsudvalg. 

Også i afsnit 4.4.4 om støtte til mestring af psykisk sygdom (psykoedukation) bør det 
indføjes, at der skal være tilbud om psykoedukation til pårørende såvel som til patien-
terne. Familier, der har behov for det, bør altid motiveres og støttes i etablering, opret-
holdelse og styrkelse af hensigtsmæssige familierelationer. Dette kan fx ske gennem 
tilbud om psykoedukation til de pårørende. 

Forslag: DE9 foreslår, at det i psykiatriplanen slås fast, at et velfungerende net-
værk har en positiv indflydelse på patientens sygdomsforløb, og at det 
derfor er en integreret del af behandlingen, at netværket inddrages og 
tilbydes fx psykoedukation. 

I afsnit 6.1 om ressourcerne kan det undre, at de pårørende ikke er nævnt som ressourcer 
i psykiatrien. 

I Distrikt Øst har der været tradition for, at pårørendeorganisationerne har været inviteret 
til at deltage i introduktions- og efteruddannelsesforløb for ansatte. Dette har såvel per-
sonalet som organisationerne vurderet som værende positivt. 

Forslag: DE9 foreslår, at det i psykiatriplanen slås fast, at bruger- og pårørende-
organisationerne inviteres til at deltage i introduktions- og efteruddan-
nelsesforløb for ansatte. 

I Distrikt Øst stiller psykiatrien lokaler m.m. til rådighed for pårørendeorganisationerne, 
så de i fællesskab kan tilbydes rådgivning og krisehjælp til pårørende. 

                                                        

8  Bestående af professorerne Raben Rosenberg (fmd.), Preben Bo Mortensen, Nina Smith, Ellen Margrethe Basse, Bob-
by Zachariae, Ole Steen Kristensen, Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Gundelach samt Jørgen Aagaard og Viola 
Burau – dækkende områderne psykiatri, psykologi, registerforskning, økonomi, jura, statskundskab og sociologi. 
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Forslag: DE9 foreslår, at det i psykiatriplanen slås fast, at frivillige foreninger, 
der samarbejder om at tilbyde rådgivning m.m. tilbydes lokaler m.m. i 
forbindelse med de psykiatriske afdelinger. 

12. Diverse 
Side 10 nævnes PsykInfo og Psykiatriskolen i Holstebro som væsentlige spillere i for-
hold til sikring af en troværdig formidling af psykiatriens indsats og resultater. Dette kan 
DE9 fuldt ud tilslutte sig. Vi kunne måske her tænke os, at også uddannelsesafdelingen i 
Risskov blev nævnt. Endelig bør vel også psykiatriens kommunikationsafdelinger og 
museet fremhæves. 

De nævnte parter spiller alle en betydelig rolle i forhold til psykiatriens informations- og 
kommunikationsindsats og i forhold til omverdenen (herunder de pårørende). Herudover 
spille Psykiatriskolen og Uddannelsesafdelingen en stor rolle i forbindelse med den di-
rekte formidling i forhold til ansatte, brugere og pårørende. 

DE9 finder, at det burde have været overvejet om man ikke med fordel kunne have sam-
let informationsindsatsen i PsykInfo (og i kommunikationsafdelingen), den bruger- og 
pårørenderelaterede undervisning i psykiatriskolen og de øvrige uddannelsesaktiviteter i 
uddannelsesafdelingen. Eventuelt med psykiatriskolen som en del af uddannelsesafde-
lingen. Dette ville have været i god overensstemmelse med ønsket om specialisering. 

Side 19 omtales indsatsen i gerontopsykiatrien. DE9 efterlyser en stillingtagen til den 
aktuelle diskussion om hvorvidt ældre har fordel af at bo sammen med andre frem for at 
bo mere isoleret i egen bolig. Det fremhæves i afsnit 4.3.5, at mest mulig behandling bør 
foregå i den ældres hjem – men der er ikke taget stilling til fordele/ulemper ved de for-
skellige boformer i relation til indsatsen i gerontopsykiatri. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
DE9 
Knud Kristensen 
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Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Viborg Amt 
(FAP – Viborg Amt) 
c/o De Frivilliges Hus 
Vesterbrogade 1 
8800 Viborg 
 
 
 
Region Midtjylland 
Psykiatri- og Socialstaben 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
 
 
Høringssvar til Region Midtjyllands forslag til psykiatriplan. 
 
 
Værdier 
 
Vi kan godt lide de værdier, der er valgt som udgangspunkt for forslaget til psykiatriplanen (side 8, 
1. spalte, (afsnit 1.2)). Vi håber, at de vil vise sig som reelle værdier, som Psykiatrien i Region 
Midtjylland vil leve op til i praksis. Vi har flg. kommentarer til de enkelte værdier, og den særlige 
betydning de kan – og bør – få i forholdet mellem brugerorganisationerne og Psykiatrien i Region 
Midtjylland. 
 
Dialog 
 
Dialog er selvfølgeligt umådeligt vigtig. Det er dog ikke nok at lytte og være åbne og troværdige 
(side 8, 1. spalte, punktet ”Dialog”). Man må også være modtagelig overfor nye idéer og andre 
tanker, end dem som man selv har tænkt eller lært, og denne modtagelighed oplever vi som 
repræsentanter for nuværende og tidligere psykiatribrugere hyppigt som en mangelvare. 
 
Vi håber naturligvis, at åbenheden og modtageligheden i Psykiatrien i Region Midtjylland vil øges 
med tiden og som følge af den endelige psykiatriplan, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde 
til gavn for alle parter, herunder bl.a. på de områder, som forslaget til psykiatriplan lægger op til og 
på de områder, som vi har anført nedenfor under punktet ”Bemærkninger til specifikke punkter i 
forslaget til psykiatriplan”. 
 
Invitationer og andre henvendelser vedr. dialog og samarbejde bedes rettet både til Foreningen Af 
nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Viborg Amt (FAP – Viborg Amt) på afsenderadressen for 
dette høringssvar og til vores landsforening Landsforeningen Af nuværende og tidligere 
Psykiatribrugere (LAP), som kan sørge for at videresende invitationerne og henvendelserne til alle 
lokale foreninger af psykiatribrugere i hele Region Midtjylland. LAPs adresse er: 
 
LAP, Klingenberg 15, 2. th., 5000 Odense C 
Tlf. 66 19 45 11 
E-mail: lap@lap.dk 
Hjemmeside: www.lap.dk 
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Dygtighed 
 
Dygtighed er ligeledes en vigtig egenskab, men det er vigtigt at være opmærksom på, at den 
hverken kan eller må begrænses til psykiatrifaglig dygtighed. 
 
Dygtigheden må også omfatte en hel række menneskelige, sociale, økonomiske, praktiske m.fl. 
funktioner og relationer. 
 
Dygtigheden må ligeledes omfatte en fleksibilitet og en omstillingsparathed, der gør det muligt at 
tilpasse psykiatriens tilbud til den enkelte brugers/borgers behov for hjælp og støtte (jf. side 15, 1. 
spalte, hvor der står ”…Psykiatriens ydelser [skal] skræddersys til det enkelte menneske.”). 
 
Dristighed 
 
Dristighed er også en egenskab, som er fordelagtig i mange situationer, og som vi kan ønske os 
mere af i psykiatrien. 
 
Desværre ser vi ikke mange tegn på dristighed i det foreliggende forslag til psykiatriplan. 
 
Dristigheden giver sig tilsyneladende mest udslag i en række forslag og anbefalinger, som går imod 
det, som brugere (m.fl.) af psykiatrien ønsker, og som vil være upopulære i vide kredse. 
 
Vi ønsker, at dristigheden kommer til udtryk i en større lydhørhed overfor ønsker og idéer fra 
psykiatribrugere og deres organisationer, og i en større villighed til at afprøve alternative idéer og 
metoder i psykiatrien. 
 
 
Specialisering 
 
Vi ser bl.a. flg. problemer ved øget specialisering og opdeling af behandlingstilbud efter diagnoser: 
 
Det tager ofte lang tid (op til et år eller mere) at få stillet en diagnose, og borgeren/brugeren har som 
regel brug for hjælp og støtte også i denne ventetid. 
 
Psykiatribrugere, der har talt med mere end én psykiater, har ofte også mere end én diagnose (helt 
op til én diagnose pr. psykiater). 
 
Hvis psykiatribrugere tilbringer meget tid sammen med andre med samme eller lignende diagnose 
(jf. side 17, 2. spalte), frygter vi, at det fører til fastholdelse i roller, mønstre og vaner, som brugeren 
egentlig burde bryde ud af. 
 
Der findes ikke specialister til gruppen af borgere med ”andre diagnoser”, der ofte er den gruppe, 
der udgør den største andel af borgere med psykiske lidelser (f.eks. som nævnt i regionens eget 
magasin ”magasinet midt” januar 2007 s. 26, hvor den mest hyppige ”diagnose” i børne- og 
ungdomspsykiatrien er anført som ”Andet”). 
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Desuden bemærker vi, at børn og unge, misbrugere og ældre borgere skal behandles af specialister i 
den pågældende aldersgruppe eller i misbrugsbehandling, uanset hvilken (anden) psykiatrisk 
diagnose de i øvrigt har. 
 
Alt i alt forekommer det os indlysende, at jo mere der specialiseres, jo større behov er der også for 
dygtige generalister i psykiatrien. 
 
 
Tilgængelighed og centralisering 
 
Vi bemærker med glæde, at forslaget til psykiatriplan (side 17, 1. spalte, afsnit 4.3.1) taler om ”en 
højere grad af tilgængelighed” både geografisk og fagligt. 
 
Selv om ordet centralisering ikke bruges i forslaget, forekommer det os, at der er mange dele af 
forslaget, der indebærer en centralisering, og dermed en forringelse af i det mindste den geografiske 
tilgængelighed. 
 
Desuden er der en tydelig tendens til, at funktionerne i psykiatrien flyttes fra vest mod øst i 
regionen. 
 
Vi finder begge dele stærkt uheldige, fordi det forringer tilgængeligheden og bl.a. gør det betydeligt 
sværere for brugerne af psykiatrien at bevare deres netværk, og psykiatribrugere har ofte i forvejen 
et svagere netværk end de fleste andre borgere. 
 
Vi anbefaler derfor, at regionen forkaster forslaget om, ”der på lidt længere sigt vil ske en samling 
af Psykiatriens behandlingsenheder i den vestlige del af regionen i forbindelse med opførelsen af et 
nyt sygehus i Vestjylland” (side 31, 1. spalte, (afsnit 5.2)). 
 
Vi anbefaler også, at tilgængeligheden vurderes højt i forbindelse med overvejelserne om 
nedlæggelse af døgnhuse og andre sengepladser, jf. nedenfor. 
 
Flere steder i forslaget lægges der op til, at tilbud og funktioner skal være ”regionsdækkende”. 
 
Vi mener, at det ikke er tilstrækkeligt at udråbe et tilbud eller en funktion til at være 
regionsdækkende. Der må oprettes satellitter el. lign., som kan sikre den geografiske 
tilgængelighed. 
 
 
Samarbejde med det somatiske sundhedsvæsen 
 
Vi ser yderst positivt på tankerne om at styrke samarbejdet mellem det somatiske sundhedsvæsen 
og psykiatrien (side 26, afsnit 4.4.5.2). 
 
Vi kender mange (for mange) historier om psykiatribrugere, hvis somatiske problemer og 
symptomer er blevet negligeret eller ignoreret. 
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Nedlæggelse /omlægning af døgnhuse og andre sengepladser 
 
Vi bemærker, at der flere steder i forslaget til psykiatriplan (f.eks. side 18, 1. spalte) tales om 
nedlæggelse af sengepladser og om en samtidig udbygning af de ambulante tilbud. 
 
De to ting kan ikke foregå samtidigt! De nye ambulante tilbud må nødvendigvis være etablerede og 
i drift, inden nedlæggelsen af sengepladser påbegyndes! Evt. nedlæggelse af sengepladser må 
derefter foregå i så langsomt et tempo, at det sikres, at der ikke blot er tale om f.eks. midlertidige og 
tilfældige udsving i behovet for sengepladser. 
 
Især nedlæggelsen af døgnhusene fra det tidligere Viborg Amt er i modstrid med målet at sikre ”at 
det bedste fra amternes psykiatri fastholdes…” (side 5, 2. spalte), og vi er meget imod, at 
døgnhusene nedlægges. 
 
Vi anbefaler, at Region Midtjylland indtager samme holdning som Region Nordjylland gør på dette 
punkt: ”Der skal ikke nedlægges senge før effekten af satsningen på den ambulante psykiatri er 
slået igennem”. 
 
(Citatet er fra side 8 i Region Nordjyllands udkast til psykiatriplan, som kan ses på deres 
hjemmeside på adressen: http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/2474954B-AB10-4F0C-8D9F-
44DF5D318101/0/Endeligtudkasttilpsykiatriplan301007.pdf). 
 
Vi må gøre opmærksom på, at der er forskel på sengepladser. En sengeplads i et døgnhus kan ikke 
uden videre erstattes af en sengeplads på en anden psykiatrisk afdeling. Et døgnhus har et helt andet 
miljø, både fysisk og psykisk, end de fleste andre psykiatriske afdelinger, og det er dette, der gør, at 
de ofte giver bedre resultater, og at de er det blandt psykiatribrugere mest populære døgntilbud i 
psykiatrien. 
 
 
Bemærkninger til specifikke punkter i forslaget til psykiatriplan 
(Bemærkningerne kan i vid udstrækning ses som uddybning af ovennævnte punkter.) 
 
 
Side 10, 2. spalte, hvor der står ”Det anbefales, at… der løbende afholdes informationsmøder for 
befolkningen om psykisk lidelse og sygdom”. 
 
Vi bifalder dette og foreslår, at møderne også omhandler behandlingsformer og –tilbud. Vi ønsker 
at deltage i planlægningen og afviklingen af disse møder og ser frem til et samarbejde om dette 
(sådan som det faktisk også anbefales i det sidste punkt i 2. spalte på side 28). 
 
 
Side 11, 2. spalte, afsnit 3.1.2, hvor der står ”Det anbefales, at… resultaterne af dette analysearbejde 
gøres tilgængelige for hele Psykiatrien i Region Midtjylland…”. 
 
Vi ønsker, at resultaterne gøres tilgængelige for offentligheden, herunder også brugerorganisationer. 
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Side 12, 2. spalte, afsnit 3.1.4, hvor der står ”Danske Regioner har vurderet, at det er behov for at 
udvikle en fælles overordnet kvalitetsmodel…” 
 
Vi er enige i, at der er et sådant behov, og vi ønsker, at brugerorganisationerne deltager i 
udarbejdelsen af kvalitetsmodellen. 
 
 
Side 12, 2. spalte, afsnit 3.2 Brugeroplevet kvalitet 
 
Vi ønsker, at der også laves undersøgelser blandt tidligere psykiatribrugere, så man finder ud af, 
hvad de savner/savnede i den etablerede psykiatri. 
 
 
Side 14, afsnit 3.4 Dokumentation, patientregistre og databaser 
 
Vi anbefaler, at regionen nøje overvejer, hvor store ressourcer, der skal bruges på dette, idet disse 
ressourcer går fra de ressourcer, der er rettet mod brugerne. Brugerorganisationer m.fl. bør 
inddrages i disse overvejelser. 
 
 
Side 15, 1. spalte, hvor der står ”…Psykiatriens ydelser [skal] skræddersys til det enkelte 
menneske.” 
 
Vi er meget enige! Dette skal tages i betragtning, når man overvejer balancen mellem specialisering 
og generalisering. 
 
 
Side 15, 2. spalte, afsnit 4.1 Målgrupper 
 
Vi mener, at målgruppen for psykiatrien i Region Midtjylland skal være alle borgere, som har 
behov for den hjælp og støtte, som psykiatrien yder. Ingen må udelukkes eller falde udenfor, blot 
fordi de ikke kan passes ind i en eller anden opdeling af patienter eller funktioner. 
 
 
Side 16, 1. og 2. spalte, afsnit 4.2.2 Udredning og behandling/støtte 
 
Vi er enige i, at en tidlig(ere) indsats er af stor betydning (”Hurtig hjælp er dobbelt hjælp”). 
 
Vi er især glade for afsnittets afsluttende sætning: ”Den psykiatriske indsats skal fremme og ikke 
hindre en sådan selvstændig mestring af sygdom og et liv med sygdom.” Dette er en vigtig 
forudsætning for recovery (det at komme sig efter psykisk sygdom), som også omtales nedenfor. 
Det går igen i mange beretninger om recovery, at det først lykkedes at komme sig, da brugeren helt 
eller delvist afbrød forbindelsen til psykiatrien. 
 
 
Side 19, 2. spalte, (afsnit 4.3.4), hvor der står ”Der foreslås udarbejdet et samlet forslag til en 
styrkelse af den retspsykiatriske indsats…”. 
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Vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Side 20, 1. spalte, (afsnit 4.3.6), hvor der står ”…patienterne [kan] være præget af lav motivation 
for behandling eller støtte.” 
 
Vi vil anføre, at ”lav motivation” fra brugernes side også kan skyldes, at fokus rettes mod den 
forkerte del af dobbeltdiagnosen, eller at der tilbydes en uheldig/uønsket blanding af behandling og 
støtte. 
 
 
Side 21, 2. spalte, (afsnit 4.4.1), hvor der står ”Det anbefales, at… Psykiatrien i Region Midtjylland 
udarbejder en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme inkluderende tiltag i forhold til kost, 
motion, tobak og særlige højrisikogrupper.” 
 
Vi støtter dette, og vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Side 23, spalte 1, (afsnit 4.4.2), hvor det anbefales, at ”der etableres en forskningsfond målrettet 
forskning i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri i Region Midtjylland”. 
 
Vi ønsker, at brugerorganisationerne sikres pladser i fondens besluttende organ(er). 
 
 
Side 23, spalte 1, (afsnit 4.4.2), hvor det anbefales, at ”Psykiatrien udformer en forskningsstrategi 
inden for den socialpsykiatriske forskning”. 
 
Vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Side 23, spalte 1, (afsnit 4.4.2), allernederst, hvor der står ”Det anbefales, at Psykiatrien understøtter 
en udviklingskultur ved at fremme lokale udviklings- og kvalitetsprojekter”. 
 
Vi ønsker, at brugere og brugerorganisationerne inddrages. 
 
 
Side 24, 2. spalte, afsnit 4.4.4 Støtte til mestring af psykisk sygdom 
 
Vi er glade for, at begrebet recovery i det mindste nævnes én gang i forslaget til psykiatriplan. 
 
Vi ønsker, at recovery-begrebet indarbejdes som en naturlig del af hverdagen og behandlingen i 
Psykiatrien i Region Midtjylland, og det kræver, at begrebet nævnes mere end blot i en parentes. 
 
 
Side 25, 1. spalte, afsnit 4.4.5 Samarbejde og sammenhæng 
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Vi finder det overordentligt vigtigt, at samarbejde og sammenhæng fungerer og findes overalt i 
psykiatrien, lige fra det daglige arbejde til de mest specielle situationer. Dette skal være helt 
naturligt og virke på kryds og tværs både internt og eksternt. 
 
 
Side 25, 1. spalte, afsnit 4.4.5, hvor det anbefales, at ”der udarbejdes standarder og kvalitetsmål for 
overgange i patientforløbene.” 
 
Vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Side 25, 2. spalte, (afsnit 4.4.5.1), hvor det anbefales, at ”der… udarbejdes et oplæg til 
samarbejdsmodeller under inddragelse af repræsentanter fra praksissektoren, børne- og 
ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien”. 
 
Vi ønsker, at også brugerorganisationerne og pårørendeorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Afsnit 4.4.5.5 Samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer (side 27-28) 
 
Vi ser frem til et fortsat og gerne øget samarbejde på alle niveauer. 
 
Vi ønsker høringsret i forbindelse med udarbejdelsen af ”politik for samarbejdet med henholdsvis 
brugere, pårørende og for indsatsen for børn som pårørende” (side 28, 2. spalte). 
 
 
Afsnit 5.3.1 Aldersafgrænsning (side 32) 
 
Vi anbefaler, at der indføres fleksibilitet i aldersgrænserne, således at det er muligt at tilgodese den 
enkelte patients (eller dennes pårørendes) ønsker om, hvor behandling skal foregå. 
 
 
Afsnit 5.3.2 Henvisning og akut modtagelse (side 32-33) 
 
Vi mener, at det øgede fremmøde ved den åbne psykiatriske skadestue i Horsens (side 33, 1. spalte) 
er en klar bekræftelse af noget, som vi i forvejen vidste, nemlig at der er et stort udækket behov for 
denne slags tilbud. 
 
Vi anbefaler derfor, at regionen bevarer eksisterende tilbud af typerne psykiatriske skadestuer eller 
døgntjenester, og at regionen udbygger den geografiske tilgængelig af denne type tilbud ved at 
oprette flere af disse tilbud. 
 
Disse nye tilbud kan udmærket være af den omtalte type akuttilbud for borgere, ”som har brug for 
omsorg og støtte i en kortere periode spændende fra få timer til nogle dage. (side 33, 1. spalte)” 
 
Vi ønsker, at regionen fremlægger dokumentation for, at det øgede fremmøde ved den åbne 
psykiatriske skadestue i Horsens ikke har medført færre indlæggelser og/eller færre sengedage på 
andre afdelinger. 
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Vi er stærkt kritiske overfor idéen om, at akutmodtagelsen i fremtiden skal være visiteret. 
 
Hvad sker der, hvis en borger møder op uden at være visiteret til akutmodtagelsen? Vi forestiller os, 
at vedkommende vil blive afvist ved skranken, hvorefter han eller hun kan gå udenfor (eller blot til 
venteværelset), tage sin mobiltelefon frem (eller låne en) for at ringe til en (vagt)læge, der så 
visiterer borgeren til akutmodtagelsen, og borgeren kan derefter vende tilbage til skranken. 
 
Vi anbefaler, at den akutte modtagelse får instrukser om, at alle fremmødte skal opfattes som 
”patienter med særligt behov” (side 33, 1. spalte), og at de dermed skal have lov til at tale med 
kvalificeret fagpersonale. 
 
 
Side 37, 1. spalte, afsnit 5.3.4.4, hvor det anbefales, at ”der udarbejdes fælles regionale 
retningslinier for voksenpsykiatriens mobilteams, opsøgende funktioner samt indsatsen overfor 
traumatiserede flygtninge”, og at ”der udarbejdes en model til afprøvning af daghospitalsbehandling 
for patienter med affektiv lidelse og med svær personlighedsforstyrrelse”. 
 
Vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i disse arbejder. 
 
 
Side 37, 2. spalte, (afsnit 5.3.4.4), hvor det anbefales, at ”der… udarbejdes en krise- og 
katastrofepsykiatrisk plan, der omfatter det børne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske område”. 
 
Vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Side 44, 2. spalte, afsnit 6.3., hvor det anbefales, at ”der udarbejdes en flerårig anlægsplan og en 
plan for genanvendelse/frasalg af bygninger…”. 
 
Vi ønsker, at brugerorganisationerne inddrages i dette arbejde. 
 
 
Afsnit 6.4 Teknologi og faciliteter 
 
Udover, at der tales om ”telemedicin (telepsykiatri)” (side 45, 2. spalte), bør der også tales om 
teleadministration. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
på vegne af bestyrelsen for FAP – Viborg Amt 
 
 
 
Jan Stig Andersen 
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Det kulturkritiske synspunkt 
Frands Frydendal, formand for FAP-Viborg Amt. 

Høringssvar til Psykiatriplan for Region Midtjylland 

Døgnhuse og ansvarlighed 
Jeg tror på, at planlæggerne har ønsket en seriøs debat af de overordnede linier i psykiatrien.  
Derfor er det også en skam, at man sammen med det overordnede linier har meldt ud om et konkret 
og meget provokerende forslag om at nedlægge døgnhusene.  
 
Jeg vil ikke gå ind i en diskussion om døgnhusene som sådan, men i stedet fastslå noget principielt 
om ansvar for forandringer i almindelighed: Når man vil lave forandringer i forhold, som har stor 
betydning for andre mennesker, er det ikke nok, at man selv er overbevist om idéens fortræffelighed. 
Det er altid muligt at man tage alvorligt fejl, og en veldefineret ansvarlighed omfatter, at man ikke 
nedlægger noget for nogen eksisterende uden anden sikkerhed end et løfte om at erstatte det med 
noget andet, som kan viser sig ikke at holde det gamles mål - og som ikke bliver færdigt til tiden.  
 
Hvis man vil fastholde, at døgnhusene skal erstattes af noget andet, må man for ansvarlighedens 
skyld lade det komme an på en seriøs prøve: Lav noget nyt; men lad det gamle bestå ved siden af, 
for en tid. Hvis det nye faktisk er bedre, vil det efterhånden kunne overtage uden problemer, og det 
uden at krænke befolkningen. Det er dyrere på den måde - ja. Men at prutte prisen ansvarlighed for 
langt ned er ikke dristighed, men dumdristighed.  
 
Det kan meget vel være simpelt uansvarligt at gennemføre forandringer, som er kritiseret på 
forhånd og som er skrabede af de økonomiske eller personalemæssige hensyn, regionen ikke lægger 
skjul på er presserende. Det ansvar, planlæggerne roser sig af, omfatter ikke, at de skal tage følgerne 
af en fejlslagen manøvre eller yde erstatninger, hvis ikke det, man vil sætte i stedet for døgnhusene, 
lever op til dem. Det er patienterne, som tager skraldet.  
 
Hvis man ikke mener at have råd og mandskab til at lave en overlapning, så må man anstændigvis 
vente med at lave denne forandring, til man kan gøre det ansvarligt i betydningen sikkert. En sådan 
defineret ansvarlighed vil give ro og tryghed, og så kan man måske også komme til at snakke om 
noget andet end døgnhuse.  

Det kulturkritiske standpunkt - mit eget overordnede synspunkt:  
I præsentationen af psykiatriplanen har regionen gjort det helt klart, at den har problemer med at 
få penge nok og fagligt uddannet personale nok.  
 
Disse forhold burde gøre det indlysende at se på mulighederne for at udvikle en konstruktiv 
kulturkritisk strategi. Enhver med ordentligt kendskab til moderne psykiatri ved nemlig, at WHO 
har fundet, at patienter med skizofreni har gunstigere forløb i udviklingslandende end hos os, hvor 
problemerne med penge og fagligt uddannet personale er langt mindre. Det står generelt slemt til i 
Vesten, også med mange andre sindslidelser, og mest i byerne.  
 
Hvis man kan udvikle en konstruktiv kulturkritisk strategi, kan det altså hjælpe på netop de 
overordnede problemer med at skaffe penge og faguddannet personale. Derfor er den mest åbenbare 
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mangel ved psykiatriplanen, at den ikke med et ord nævner denne velkendte udfordring og de endnu 
uudnyttede muligheder og ressourcer, den lokker med.  
 
Der er ganske vist endnu ikke fundet noget almindeligt anerkendt svar på, hvorfor det forholder sig 
således mellem udviklede og udviklingslande; men det vil være dumt at afvente dét, for ethvert godt 
svar på netop dette forhold, må jo forventes at være svært at få almindeligt anerkendt.  
Det er altid tabu at kritisere det kulturelle grundlag, men det er alene af økonomiske grunde en 
alvorlig forsømmelse at opgive at finde et svar. Det er uanstændigt overfor de patienter, som må se 
sig spist af med forhold, som på en eller anden måde er ringere end udviklingslandenes, og tåbeligt, 
fordi en del af vore fagligt gode og behjertede anstrengelser går til spilde i en kulturelt betinget 
overtro eller vrangforestilling.  
 
Vi må holde fast i, enten på den positive side, at mennesker i udviklingslandene trods al deres 
øvrige elendighed kan og gør noget værdifuldt, som vi forsømmer, trods al vores rigdom og 
uddannelse. Eller på den negative side, at vi i en eller anden misforstået mening gør noget forkert; 
som mennesker i udviklingslandene lader være med.  
Måske netop fordi de ikke har penge og faguddannet personale - måske fordi personalet lærer noget 
forkert, ikke fagligt, men kulturelt.  
 
Vi må ikke forsømme i det mindste ét lille, men vedholdende initiativ for at finde ud af, hvad det er. 
 
Jeg foreslår, at psykiatriplanen skal tilføjes planer for et forum, som undersøger disse spørgsmål. 
Jeg foreslår et lille udvalg, måske bare 4 – 8 personer.  
 
Dette forum skal have et kommisorium, som klart begrænser sig til én opgave, nemlig at tage 
udgangspunkt i WHO’s iagttagelse og derfra beskrive forslag til en konstruktiv kulturkritisk 
strategi og dens faser og elementer. Udvalget skal overlade alle konventionelle opgaver til andre. 
Elementerne er kulturelle virkemidler og idéer, som kan bruges i behandlingsmiljøer, afdelinger, 
væresteder, uddannelsesmiljøer etc. for at udvikle afgrænsede virksomhedskulturer, som er sundere 
at være og leve i, end den almindelige omgivende kultur.  
 
Det skal være en adgangsbetingelse for udvalgets medlemmer at være indstillet på at besvare denne 
udfordring. Man må frem for alt undgå en almindeligt repræsentativ sammensætning af udvalget, 
fordi den vil medføre et udvalg med et flertal af konventionelle medlemmer, som er naturligt loyale 
mod vor tids og verdensdels kultur, og det vil lamme udvalget gennem endeløse diskussioner om, 
hvorvidt det er overhovedet er rimeligt, nødvendigt eller muligt at løse opgaven. Udvalget skal 
omfatte nogle højt respekterede personer, for anbefalingerne må forudses at blive kontroversielle, 
og de skal kunne modstå en almindeligt overfladisk debat.  
  
Jeg har selv en veludviklet teori og adskillige veludviklede konkrete idéer til, hvordan kendskab til 
kulturelle forskelle og virkemidler kan anvendes psykiatrisk og vil gerne stille dem til rådighed, og 
jeg er sikker på, at andre vil kunne bidrage, når blot et egnet forum er etableret.  
 
Det kulturkritiske standpunkt kan styrke refleksionen i psykiatrien, så fagfolk her kan lære at skelne 
mellem forskellige grundlag for synspunkter og praksis: Personlig erfaring, på faglig viden eller på 
den almindelige moderne kultur, og med WHO’s iagttagelse in mente, kan det legitimere at man 
fastholder både sin personlige erfaring og sin faglige viden og i stedet fokusere på muligheder for 
forandringer i det kulturelle grundlag og de generelle kulturelle virkemidler.  
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Specialisering - generalisering 
Det skal indrømmes, at der kan være fordele ved at specialisere; men ulemperne kan være større.  
 
Og det er indiskutabelt en bevægelse bort fra noget andet, nemlig det generelle.  
Men hvad er det generelle – det almene? Det er de samlende teorier om menneskesjælens væsen og 
dens samspil med det omgivende samfund og dets kultur, som skulle sikre en god indledende 
generel bedømmelse af en patient som menneske. Vore teorier teorier hidtil har været for dårlige til 
sikre en udvikling, så vi kommer op på udviklingslandenes niveau, og da fagfolk tiltrækkes af 
områder, hvor der er håb og udvikling, og det er nærliggende for dem at søge i den retning, hvor 
vores kultur er stærk, i specialiseringen.  
 
Men i forhold til det generelle problem er specialiseringen ikke en nogen løsning, men en flugt.  
 
Risikoen ved at specialisere uden at have en generel teori turde jo være indlysende: Opløsning af 
psykiatrien som helhed, tiltagende problemer med at forstå specialernes samspil og med at forstå 
flere forskellige sindslidelsers samspil for den enkelte patient. Der er også en risiko for, at 
forståelsen af samspillet mellem en patient og hendes netværk bliver svækket, og denne risiko 
forværres, når specialiseringen tilmed som foreslået i psykiatriplanen ledsages af en geografisk 
centralisering af behandlingen af de enkelte specialer.  
 
Specialiseringen skal ledsages af en styrkelse af den generelle menneskeforståelse og 
samfundskritikken i psykiatrien. Uden en sådan styrkelse risikerer vi, at de forhold, som udgør 
baggrunden for WHO’s iagttagelse, bliver endnu værre, så flere penge, faglige anstrengelser, og 
patienters livsmuligheder går til spilde.  
Der er et særligt ansvar for at levere en nødvendig samfundskritik, som ingen anden sektor end 
psykiatrien kan begrunde og komme i nærheden af, og psykiatrien må lægge planer om at udvikle 
sig, så den kan løfte det.  
Psykiatrien må i det mindste tage skridt til at oprette et speciale i en almen psykiatri, som er almen 
nok til at kunne stille sig samfunds- og kulturkritisk an, der hvor det ubestrideligt er relevant.  
Den almene psykiatri skal have sit eget institut, men i øvrigt have hjemsteder i lokale, decentrale 
institutioner. Den skal have et konstruktivt samspil med de specialiserede grene af psykiatrien. Et 
sådant speciale ville styrke psykiatrien ved at gøre den terapeutisk mere effektiv, øge dens politiske 
anseelse, gøre den mere attraktiv fagligt, tiltrække flere mennesker og afhjælpe mangelen på 
kvalificeret personale.  

Kvalitetsreform 
Jeg mener ikke, at Den Danske Kvalitetsmodel er noget godt instrument til kvalitetssikring. 
Tværtimod tror, jeg at den kan blive en slem belastning for psykiatrien. Dens vage forestillinger om 
kravene til kvalitetsstandarder og dens dokumentationskrav kan føre til spild af penge og tid, 
besværligt bureaukrati og unødvendige hæmninger af handlingsgange. 
 
Man behøver dog ikke at gøre decideret oprør mod den af regeringen dekreterede kvalitetsreform; 
den er heldigvis løs i kravene, og kan reducere den til et figenblad under hvilket man supplerer med 
andre modeller. Vi anbefaler, at man i langt højere grad skeler til kvalitets-sikrings-begreber:  
 
Det er begreber, som fastslår, at kvalitetsstandarder skal defineres så objektivt, at de kan 
kontrolleres ensartet af så mange involverede som muligt og - hvor det overhovedet muligt - af 
brugerne selv. Det har flere fordele: Man kan tage problemer, efterhånden som de kommer, og 
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definere standarder efterhånden som uklarheder viser sig. Man undgår ulejlighed med unødvendig 
specifikation og dokumentation og respekterer princippet: ”If it aint’ broke – don’t fix it!” Og 
endelig er det gratis, hvor man kan lade brugerne om kvalitetskontrollen.  
Det er jo principielt suspekt at lave et system, som er egnet til at styre kvaliteten, men ikke er egnet 
til at kvalitetssikring (som f.eks. den der kan beskrives i ISO 9000 standarder): Sådan et system 
ligner mest noget, der er egnet til at styre kvaliteten nedad med – og ressourcerne i en anden retning.   
 
Jeg anbefaler, at man afholder sig mest muligt fra at lave en paraply af standarder, fordi de ifølge 
opgavens natur må blive temmelig sjasket defineret. I stedet vil jeg anbefale, at man tager 
udgangspunkt i den ”Havarikommisions-model”, som blev omtalt på Distrikt Vests møde i 
Holstebro, den 5. september 2007: Ved ”utilsigtede begivenheder” gennemgås et problemområdes 
detaljer i et trygt og konflikt/skyldfrit forum. Denne model er for resten et godt eksempel på 
kulturkritisk konstruktivitet. Ved hjælp af  den defineres forbedrede standarder for områderne 
efterhånden som det viser sig aktuelt. Jeg foreslår, at man løber an på, at Danske Kvalitetsmodel er 
løst nok defineret til, at man kan ”blokke den” ud og integrere”havarikommisionsmodellen” i den. 

Slogans og banaliteter 
Sålænge slogans som ”respekt, faglighed og ansvarlighed” eller”dialog, dristighed og dygtighed” 
ikke er defineret lige så klart som andre fagsproglige termer, har de ingen faglig værdi.  
For en kyndig og kritisk iagttager styrker de ikke psykiatriens faglige troværdighed, men svækker 
den. Psykiatrien må inddæmme slogans og skønsnak til områder, hvor tvivlsom troværdighed er et 
anerkendt vilkår, såsom politik og reklame.  
 
Under det kulturkritiske synspunkt er det indlysende, hvilken rolle disse slogans spiller: De 
udfylder den plads, som rettelig skulle optages af en teori om centrale værdier, som er kompatibel 
med videnskabelighed. En sådan teori måtte omfatte veldefinerede, gennemtænkte begreber om 
respekt, ansvarlighed, etc.  
 
I stedet for en sådan sammenhængende teori, udviklet gennem en videnskabeligt indstillet, kritisk 
debat, har man banaliteter. Banaliteter virker fredsommelige på overfladen; men under overfladen 
er de truende og magtfulde: Man kan nemlig ikke stille spørgsmål til dem uden at udløse almindelig 
forvirring eller diskussioner, som truer med pinlige afsløringer af, at tilstedeværende magtfulde 
personer med tab af ansigt, fordi de ikke ikke kan sige, hvad de egentlig taler om. Det skaber dyb 
uro om samfundets hierarki og fundament. Det er kun få. der tør stille et spørgsmål som: Hvilken 
definition af begrebet ”respekt” foretrækker du? De ved, at de fleste ikke kan gengive én eneste.   
Neden under enhver banalitet ligger et tabu, og banaliteters virkning virkning på en debat er altid at 
stabilisere tingenes tilstand. For den, der forstår det, er psykiatriplanens banaliteter signaler om, 
hvad den i hvert fald ikke agter at ændre på: Vi er allerede dristige, vi er allerede dygtige og vi 
praktiserer allerede en god dialog. Og skam få den, der tænker ilde derom.  
Men det passer ikke, ikke altid. Hvis begreberne ikke er skarpe nok til at kunne give en rimelig grad 
af konsensus, f.eks. i situationer, hvor de ansvarlige svigter, så er det uvidenskabeligt bluff og 
fortjener ikke at blive omtalt som psykiatri.  

Brugerindflydelse 
Brugerne deltager kun meget begrænset i arbejdet med psykiatrien. Det skyldes nok til dels, at 
mange af dem ikke har ressourcer til det; men når man betragter de sædvanlige kanaler til 
brugerindflydelse, må man være opmærksom på det, jeg med en modificeret term fra 
arbejdsmiljøområdet vil kalde ”the happy patient effect”.  
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Man kan ikke lave ordentlige brugerundersøgelser ved at spørge eller måle inden for sådanne 
områder eller kanaler, fordi de mennesker man finder her, har en misvisende stor andel af tilfredse 
brugere. De brugere, som finder de pågældende kanaler utilfredsstillende, er nemlig holdt op med at 
bruge dem. Hvis disse brugere ikke kan få oprettet alternative kanaler, er det kun naturligt, at de 
opgiver de at få indflydelse i det hele taget.  
 
Psykiatrien rummer de mest komplekse problemer, og de rækker til bunden af vores kultur. Det er 
rimeligt at antage, at der blandt brugerne kan forekomme mennesker, som har kvalificerede bud på 
disse problemer, men også, at disse bud må være omfattende og komplicerede. I et almindeligt stort 
forum garanterer ”mødemekanismedesignet”, at der ikke kan siges andet end hvad der er kort og 
konventionelt. Skønt ordet er frit, er sådan et forum ikke egnet til et kompliceret ærinde, som for 
eksempel at argumentere for kulturkritik og dybtgående forandringer. 
 
Psykiatrien har brug for væsentlige nye idéer, specielt i det generelle og i det kulturkritiske. 
Dynamikken i de stærke grupper, fagfolkene, politikerne og embedsmændene har ikke nogen 
naturgiven tilbøjelighed til at søge i den retning. Det er fra brugerne, man kan håbe på nyt på den 
generelle og kulturkritiske front. Psykiatrien må arbejde målbevidst på at sikre et rum for en 
brugerindflydelse, som rækker ud over småbrok, almindeligheder og konkrete personlige sager, og 
organisere kanaler for brugerindflydelse, så de faktisk har ”båndbredde” nok til at overføre 
erfaringer, ønsker, idéer og forslag i et format, der svarer til psykiatriens problemer.  
 
Det er helt nødvendigt for faggrupper og for patienter at gøre op med ”kæmp for alt, hvad du har 
kært”-tankegangen – men især for politikere og embedsmænd. Psykiatribrugere kan ikke tilkæmpe 
sig indflydelse, hvis andre grupper stritter det mindste i mod, og det kan ikke være deres ansvar. De 
kan kun få indflydelse, hvis de stærkere grupper, fagfolk, embedsmænd og politikere har et ægte 
ønske om at give dem det, om det så skal være på bekostning af de stærke gruppers interesser. Det 
betyder, at disse stærkere grupper må påtage sig deres ansvar for skabe et rum, som brugerne kan 
udholde at være og tale i. Hvis de savner brugerne i den politiske proces, er det deres ansvar at 
undersøge, hvorfor de ikke gør sig gældende. 

Brugerindflydelse eller formynderi. 
Faggrupperne og politikere skal være opmærksomme på, at når man ikke selv er bruger, kan ens 
virksomhed let glide fra at respektere brugeres ønske om egen indflydelse og til et arbejde i 
brugerens interesse, som nok kan være behjertet og velmenende, men som ikke er brugerindflydelse.  
Det kan meget let udarte til formynderi, specielt hvis man forestiller sig, at man er talsmand for en 
person eller gruppe, som er for svag til at tale selv. Det er helt nødvendigt, at faggrupper og 
politikere husker, at brugerindflydelse enten er direkte eller tvetydig til det tvivlsomme.  
Brugerne skal kunne genkende deres egen andel af en beslutning, og identificere sig med den, helt 
frem til den grænse, hvor deres indflydelse synligt er begrænset af andre gruppers interesser. De 
andre grupper kan kun med sikkerhed vide, at der forekommer ægte brugerindflydelse, hvis der er 
felter, hvor brugerinteresserne er anderledes end både de andre gruppers interesser eller deres 
opfattelse af brugernes interesser.  
 
Dette har betydning i forhold til adskillige af psykiatriplanens indhold og mangler på indhold: Det 
er angiveligt politikere og fagfolks opfattelse af brugernes interesse; men mistanken om hykleri 
melder sig. Vore brugere ønsker ikke centralisering, specialisering og lange transportafstande. Vore 
brugere ønsker ikke døgnhusene afskaffet. Vore brugere ønsker ikke behandlingen flyttet til Skejby 
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eller til en splitterny bygning i Vestjylland. Vore brugere har som alle andre sindslidende i den 
vestlige kultur en interesse i at få lige så gunstige forløb som sindslidende i udviklingslande.  
Det er åbenbart, at faggrupperne ikke kan identificere sig med disse interesser, og alene derfor går 
udviklingen ikke i disse retninger – selv om den dog ville give plads til det, hvis der fandtes ægte 
brugerindflydelse. 
  
Det er meget foruroligende for brugerne at se, hvordan psykiatriens signaler skifter. For få år siden 
troede man på døgnhuse og lokalt baseret psykiatri, nu har man mistet denne tro, men vindes for en 
ny tro på specialisering og centralisering. Det giver et ubehageligt indtryk af psykiatrien, ikke som 
en videnskab, men som et religiøst eller kulturelt fænomen, som driver efter tidens vind, mens 
patienter og brugere hundses rundt med. Kostbare institutioner bygges op og rives ned, og talrige 
medarbejdere farer rundt til kostbare møder for at drøfte nye systemer og strukturer. Det eneste 
konstante er beklagelserne fra politikere og andre om, at der er for lidt penge, og at fagfolkene ikke 
er mange nok eller har tid til det, de alle skulle være kommet for: Psykiatri: At helbrede, lindre og 
trøste patienter.  
 
Vi må til stadighed minde om, at når man i udviklingslandene give skizofrene et bedre forløb end 
hos os, så kan en bedre psykiatri ikke være betinget af nye organisationsformer eller nye bygninger.  
Al denne kommen og gåen minder ubehageligt om afledning, overspringshandlinger og 
uansvarlighed - en kulturens egen kollektive neurose.   
 
Hvis faggrupper og politikere ønsker at tilbyde reel brugerindflydelse, så må de være indstillet på, 
at det kan blive på bekostning af deres egen opfattelse af, hvad de for tiden ønsker, psykiatrien skal 
være. Psykiatri skal være mere end at vise, at man kan det, man har lært, i et speciale af 
identificerede diagnoser. Det ville være sundt udtryk for dristighed, hvis fagfolkene gik videre og 
supplerede specialiseringens anstrengelse for at blive endnu bedre til det, de allerede kan bedst, med 
en interesse for det, de ikke er så gode til, og lære det.  
 
Her kan de nemlig være ægte solidarisk med patienterne: De kunne opsøge de dårligst udforskede 
steder, og i fraværet af fagkundskaber stille sig sammen med patienterne overfor det, som ikke bare 
er navnløst og uforståeligt for patienterne, men også for fagpersonalet – i princippet kun udstyret 
med den nøgne kærlighed. Man kan lære at udholde at se menneskelivets centrale spørgsmål i 
ansigtet. Alt det, som er alment og fælles ikke bare for patienter og fagfolk, men for mennesker i 
samfund overalt i verden.  



 

Landsforeningen 
BEDRE PSYKIATRI 
- pårørende til sindslidende 

WWW.BEDREPSYKIATRI.DK 

 
 
 
            

Høringssvar til Region Midtjylland  
       forslag til Psykiatriplan 
 
 
 
 
 

22. januar 2008 
 
BEDRE PSYKIATRI har følgende kommentarer til Region Midtjyllands forslag til 
psykiatriplan. Dette er et samlet høringssvar fra lokalafdelingerne i Region 
Midtjylland. 
 
Efter gennemlæsning af forslaget til psykiatriplan finder vi, at der er mange 
gode tiltag samt meget af det eksisterende som lyder spændende og fungerer 
godt. 
 
Samtidig har vi vores tvivl om flere af de nye tiltag. 
 
Netværket omkring den enkelte med alvorlige psykiske problemer skal 
inddrages og informeres fra dag ét og betragtes som en vital ressource. 
 
Netværket er mere end den nærmeste familie – det kan også være naboen, 
kolleger og venner og lignende – og det er den enkelte, der selv definerer, 
hvem der skal inddrages som hans eller hendes netværk. Netværket omkring 
den enkelte skal have adgang til den fornødne støtte, information og 
undervisning. Det gælder også selv om dele af netværket i perioder er 
udelukket fra direkte kontakt.  
 
Recovery/At komme sig og Åben Dialog bør stå som overordnede mål og 
værdier. I forlængelse heraf bør inddragelse af de pårørende og hele 
netværket prioriteres meget højere i hele psykiatriplanen.  
 
 
Recovery/At komme sig og Åben Dialog 
Åben Dialog og Recovery er begreber, som i udlandet har givet dokumenteret 
kvalitetsforbedringer. Det er vores klare overbevisning, at ”Åben Dialog” og 
andre recovery-baserede behandlingsmetoder kan være med til 
kvalitetsudvikle psykiatrien til gavn for regionens psykisk syge, de pårørende, 
psykiatrien og samfundet generelt i form af eksempelvis færre 
genindlæggelser, mindre medicinforbrug, færre psykisk syge på 
overførelsesindkomst, mindre nedslidning af de pårørende, færre 
rekrutteringsproblemer. 

 

 
 

Region Midtjylland  
Hærupvej 4 
9500 Hobro   

 
Telefon 98 54 66 32 

viborg@bedrepsykiatri.dk 
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Recovery-baserede behandlingsformer såsom ”Åben Dialog” skal ikke opfattes 
som et mirakelmiddel, der alene kan trylle alle problemer inden for 
psykiatrien væk, men derimod som et væsentligt element, der kan være med 
til mere systematisk at stimulere og skabe en positiv udviklingsspiral inden 
for psykiatrien. 
 
Det vigtigt at gøre op med kronicitets-opfattelsen af psykisk sygdomme i 
behandlingspsykiatrien. Der findes en omfangsrigt materiale vedrørende 
internationale undersøgelser om, at psykisk sygdomme i almindelighed,  
herunder også skizofreni, ikke nødvendigvis er en ”livstidsdom”. Mellem 50- 
70% kan siges at være kommet sig helt eller delvis (socialt).  
 
Det er her endvidere interessant, at pårørende/netværk vurderes som den 
vigtigste brik for helbredelse af en række forskellige faktorer/strategier, som 
har mere eller mindre betydning for recovery. Endvidere at aktivitet, terapi og 
øvelser vurderes som værende væsentligere for den enkeltes muligheder end 
det rent medicinske. 
 
 

Deltagernes brug af diverse "recovery-
metoder"
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Note: Der medvirkede i alt 36 personer 

Kilde: Cohen, 2005, s.344 
Kilde: ”How do we recover? An analysis of psychiatric survivor oral stories” 

Trykt i: Journal of Humanistic Psychology vol.45, 2005. 
 
 
BEDRE PSYKIATRI skal understrege, at de recovery-baserede 
behandlingsformer som Åben Dialog ikke blot må blive nogle flotte etiketter 
på den kommende Psykiatriplan, men skal implementeres systematisk i hele 
behandlingssystemet.  
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Grundlæggende mener BEDRE PSYKIATRI, at Psykiatriplanen bør tage fat på 
prioriteringen mellem den medicinske og terapeutiske behandling. Den 
medicinske behandling skal fortsat have en høj prioritering, men ikke ensidigt 
på bekostning af at inddrage mulighederne i den terapeutiske behandling.    
 
BEDRE PSYKIATRI efterlyser, at Region Midtjylland i psykiatriplanen kommer 
med en klar tilkendegivelse af, at tankegang bag Åben Dialog og Recovery er 
en prioriteret udviklingsvej. Det forudsætter endvidere afsættelse af en 
projektpulje til det forestående udviklingsarbejde og den nødvendige efter- og  
videreuddannelse af personalet. Ellers bliver det bare til flotte ord og 
halvhjertet handling. 
 
For yderligere at understrege betydningen af nytænkning indenfor psykiatrien 
kunne psykiatriplanen indeholde en pulje af frie midler, som de enkelte 
psykiatriske afdelinger/institutioner kunne søge, når de ønsker at indarbejde 
principperne i Åben Dialog og Recovery. Det vil betyde, at de nødvendige 
ildsjæle og drivkraft til forandring og nytænkning ville være til stede. De gode 
som dårlige erfaringer og resultater kunne så deles med andre psykiatriske 
afdelinger.  
 
 
Bruger- og pårørendeinddragelse 
Det er veldokumenteret fra de landsdækkende tilfredshedsundersøgelser, at 
behandlingspsykiatrien scorer lavt, og at specielt de pårørende giver udtryk 
for stor utilfredshed med deres inddragelse. 
 
 
 Distriktspsykiatrien Sygehuspsykiatrien 
Andelen af patienter, der er 
tilfredse 

 
77 % 

 
65 % 

Andelen af pårørende, der er 
tilfredse 

 
34 % 

 
38 % 

 
 
Graden af tilfredshed (personer, der har svaret ’enestående’ eller ’godt’ til 
spørgsmålet om, hvad deres samlede indtryk er af hhv. distrikts- og 
sygehuspsykiatrien). Kilde: De to undersøgelser, der kan læses på 
regioner.dk.  
 
Det er med andre ord sådan, at op mod 7 ud af 10 pårørende til psykiske 
syge er utilfredse eller stærkt utilfredse med psykiatrien. Hvis man dykker 
ned i svarene på de enkelte delspørgsmål i de to undersøgelser af pårørendes 
tilfredshed, kan man konstatere følgende: 
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 Distriktspsykiatrien Sygehuspsykiatrien 
Har du fået den støtte og 
opbakning, som du har haft 
brug for 

40 % svarer nej 
17 % svarer i mindre grad 

36 % svarer slet ikke 
21 % svarer i mindre grad 

Er du blevet informeret om 
pårørenderådgivninger 

68 % svarer nej 74 % svarer nej 

Har du haft mulighed for at 
tale med personalet om dine 
forventninger til kontakten 

51 % svarer nej 31 % svarer nej 

Har personalet selv taget 
initiativ til kontakten med dig 

62 % svarer nej 66 % svarer nej 

Har personalet været 
interesseret i din erfaring og 
viden 

36 % svarer slet ikke 
17 % svarer kun i mindre 
grad 

30 % svarer slet ikke 
21 % svarer i mindre grad 

Kilde: De to undersøgelsers bilag 8 omhandlende pårørende.  
 
 
Ovenstående resultater synes at forklare, hvorfor pårørende til psykisk syge 
ikke er tilfredse med psykiatrien, idet: 
 

• Op mod 4 ud af 10 ikke har fået den støtte m.v. inden for psykiatrien, 
som de som pårørende mener, at de har brug for/krav på. Ydermere 
oplyser over 6 ud af 10, at personalet ikke har været den aktive og 
udfarende kraft i forhold til at sikre en dialog om forventninger m.v.  

 
• Op mod 3 ud af 4 har ikke fået oplysninger fra personalet om de 

muligheder man som pårørende har for, at få rådgivning m.v. hos 
eksempelvis BEDRE PSYKIATRI. Dette er i og for sig paradoksalt, idet 
man umiddelbart kunne forvente, at psykiatrien – når den ikke selv kan 
rumme og håndtere denne opgave – som minimum sikrede, at de 
pårørende blev informeret om, hvor de kan læsse af og få rådgivning. 

 
• Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at omkring en tredjedel af de 

pårørende oplyser, at personalet ikke har været interesseret i de 
pårørendes viden og indsigt i forhold til den syge. Pårørende er som 
oftest en ”vidensbank” om den syges liv, overvejelser og holdninger, 
som kan være med til at sikre et hensigtsmæssigt behandlingsforløb. 
Det være sig både i forhold til medicinering, bivirkninger, den syges 
almene helbredstilstand, interesser m.v. 

 
Tilgangen til spørgsmålet om bruger- og pårørendeinddragelsen hænger 
uløseligt sammen med det overordnede behandlingssyn, Åben Dialog og 
recovery-perspektiv. Hvis de overordnede principper bliver implementeret i 
psykiatrien i Region Midtjylland, vil spørgsmålet om bruger- og  
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pårørendeinddragelsen blive løst helt naturligt. Brugerne vil blive inddraget på 
en afgørende måde i behandlingsforløbet og beslutninger vil ikke blive truffet 
hen over hovedet eller i lukkede fora primært bestående af læger. Og 
pårørende/netværk vil blive et integreret element i ethvert behandlingsforløb 
som den ressource, de pårørende og netværkspersoner påviseligt er. 
 
En halvlunken tilgang til spørgsmålet om inddragelse af pårørende og 
netværkspersoner duer ikke. Formelt kan man dække sig ind under, at der 
positivt formuleres en pårørendepolitik, men i praksis kan de pårørende 
opleve, at de alligevel ekskluderes fra informationer og inddragelse. BEDRE 
PSYKIATRI anerkender til fulde brugernes rettigheder og kravet om 
tavshedspligt. Men der er mile vid forskel på et behandlingssystem, som 
baserer sig på Åben Dialog/inddragelse af pårørende og netværk, og et 
behandlingssystem, som ikke reelt har et målrettet ønske om inddragelse af 
pårørende og netværk. Udgangspunktet bør derfor være, at pårørende og 
netværk under alle omstændigheder inddrages – med skyldig hensyntagen til 
brugerens rettigheder og krav om tavshedspligt – således at pårørende dels 
får den nødvendige generelle information og viden, dels er parat til at blive  
direkte inddraget, når brugeren evt. på et senere tidspunkt i et 
behandlingsforløb indvilger i deres inddragelse. 
 
 
Andre konkrete kommentarer 
I afsnittet omkring tvang finder vi det meget kritisabelt, at man ikke klart 
melder ud, at man vil minimere tvang. 
 
I planen fremgår det, at patienterne(brugerne) så vidt muligt kan inddrages i 
planlægningen af behandlingen. Det er efter vores mening ikke godt nok. Vi 
er af den mening, at patienterne(brugerne) altid SKAL inddrages i egen 
behandling. 
 
De store planer om specialisering og centralisering, hvor man lægger op til 
bygning og udflytning til et stort nyt psykiatrisk sygehus i Skejby, kan i 
enkelte tilfælde være godt, men denne plan lægger både op til en kraftig 
specialisering, men også centralisering. Det er for os et faresignal, da de 
enkelte patienter(brugere) i højere grad risikere at miste hele deres netværk.  
Det hyggelige nuværende i Risskov, med de rolige og skønne omgivelser, vil 
bortfalde. 
 
BEDRE PSYKIATRI mener, at Psykiatriplanens forslag om omlægning af de 
åbne skadestuer i Risskov og Horsens til visiterede skadestuer er et meget 
stort problem, fordi man ikke længere kan komme fra gaden af og få hjælp, 
men det skal gå igennem egen læge eller vagtlæge, som skal lave en 
vurdering af personen for en evt. indlæggelse.   
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Vi mener, at der er problemer med overgangen fra børnepsykiatrien til 
voksenpsykiatrien, da de aldersmæssigt ikke alle er på samme 
udviklingsstadie på det tidspunkt, de overgår til den voksne psykiatri.  
 
Anna Marie Touborg udtalte på et møde: Hvorfor nedlægge noget der 
fungerer godt? Derfor ser vi med megen stor bekymring på, at 
Psykiatriplanen foreslår, at de lette sengepladser, som døgnhusene i Skive, 
Viborg og Kjellerup indeholder, skal bortfalde – til gengæld for få dyrere 
sengepladser på sygehuset, som er langt længere væk fra lokalområderne.  

  
Ligeledes ser vi med bekymring på, at man vil nedlægge døgntjenesten i 
Viborg med over 10.000 anonyme henvendelser årligt, for at blive erstattet 
med en givetvis ringere telefonlinie i Århus, hvor man med stor sandsynlighed 
skal registreres ved henvendelse. 
 
Vore bange anelser går på, at det kan medføre flere psykisk syge på gaderne 
og af den grund ligeledes mere kriminalitet. 
 
BEDRE PSYKIATRI mener, at man ved at lukke Kjellerup og Silkeborg og 
flytte det hele til Horsens også her laver så stor afstand til netværket og de 
pårørende, at man derved reelt stiller barriere op for den for helbredelsen 
vigtige inddragelse. Vi mener, at man skal lade Silkeborg fortsat eksistere, og 
at det, der eventuelt skal flyttes fra Kjellerup, flyttes til Viborg i stedet for 
Horsens. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 
Region Midtjylland 
 
 
 
Ralph Jørgensen 
 

 

 
 



Søndag d. 20.1. 08 
 
LAP Århus fremsender hermed sine kommentarer vedr. Psykiatriplan for 
Region Midtjylland. 
 
LAP Århus Kommune bemærker, at der i planen er modsatrettede tendenser i planens 
centrale tanker og principper – og at der ikke er redegjort for, hvornår disse er på direkte 
kollisionskurs: F.eks. principperne for decentral behandling tæt på borgeren vs. nedlæggelse 
af døgnhuse og sengepladser tæt på den enkelte. 
 
Et ønsket fokus på evidensbaseret behandling vs. en stadig fastholden af en forældet 
sygdomsopfattelse, der ikke baserer sig på viden om recovery og relationens/inklusionens 
betydning. 
 
På en gang et ønske om øget tværfaglighed vs. et ønske om specialisering på enkelte 
diagnosegrupper. 
 
Det er tydeligt, at omdannelsen fra amt til region medfører opbrud og forandring, som ikke er 
koordineret mellem region og kommune, ligesom det er tydeligt, at regionen er presset 
økonomisk og stadig mangler at bevise, at omlægningen ikke betyder forringelser men 
forbedringer. 
 
LAP Århus Kommune kommer her med sine bud på en mulig forandring.  
 
Med venlig hilsen 
 
LAP Århus Kommune 
Skovagervej 2 
8240 Risskov 
 
kontaktperson: 
Lise Jul, tlf .2014 2422 
info@psykiatribruger.dk 
 
Kapitel 1 
 
Side 5, afsnit 1, spalte 1. 
”…Pludseligt og kortvarige problemer, mens det for andre er ensbetydende med langvarig 
sygdom og en invalideret tilværelse” 
Vi er glade for, at psykiatrien i Region Midtjylland langt om længe tager den i årtier kendte 
forskning til sig, at alvorlige psykiske vanskeligheder også kan have episodisk karakter eller 
at psykiske lidelser ikke nødvendigvis er invaliderende og kroniske i sit forløb.  
 
Side 5, spalte 1 afsnit 2  
” Med denne første psykiatriplan tages et stort skridt for at fastlægge de overordnede mål og 
rammer som skal sikre Region Midtjyllands borgere med psykisk sygdom behandling, støtte 
og omsorg på højt internationalt niveau..” 
Ordbrugen er på linje med ordvalg som fx ’at hindre’ og ’at afhjælpe’, men der står ikke 



noget om at søge at støtte borgerne, mindske udstødelse, eller inklusion i normalsamfundet, 
hvilket ofte har været psykiatribrugerens største problem.. 
 
Side 5, spalte 2,  afsnit 1 
”At psykiatrien i Region Midtjylland er en  effektiv og faglig stærk organisation, som 
anvender den nyeste viden..” 
LAP Århus frygter, at det oversat til konkret handling kommer til at betyde, at der sker en 
lægefaglig centralisering, der vil gå ud over borgernes ret til decentral behandling i 
lokalsamfundet. I psykiatriplanen har man den absurde modsætning, at det betyder, at man vil 
nedlægge døgnhusene i Viborg, som er et af de eneste decentrale tilbud, der findes i 
hospitalspsykiatrien i dag.  
 
Side 5 Spalte 2 afsnit 4 
”- -at psykiatrien åbner sig overfor samfundet og bidrager til en øget og mere nuanceret 
forståelse af psykisk sygdom"  
Vi afventer præcist at se, hvori det vil bestå.  
 
Side 5 spalte 2 afsnit 5 
”- - Mennesker med psykisk sygdom har samme adgang til behandling som mennesker med 
somatisk sygdom...” 
- Det glæder os, såfremt det betyder, at Region Midt vil arbejde aktivt for at psykiatriske 
patienter får samme valgmulighed som somatiske patienter, såfremt et givent 
behandlingstilbud ikke er til stede indenfor en vis tidsperiode.  
 
Side 6, spalte 2 afsnit 5:  
”- -er de 3 centrale værdier i det fællesgrundlag respekt, faglighed og ansvarlighed..”  
Vi udtrykker enighed med Per Jørgensen på den afsluttende konference, hvor han ikke mente, 
der var forskel på den respekt, faglighed og ansvarlighed som burde omfatte mennesker i 
somatikken og psykiatrien. Og at det at udtrykke specielle regler for dette i sig selv var med 
til at udskille brugerne af psykiatrien som en speciel slags mennesker.  
 
Side 7 spalte 1 punkt 1 
”- - Nedbrydning af fordomme om det at være psykisk syg” 
LAP-Århus håber hermed menes, at en øget forståelse af fysisk og mental helse er stærkt 
forbundet med inklusion, selvbestemmelse og at være en del af samfundet, hvilket 
psykiatribrugeres alvorlige fysiske sygdomme er et tydeligt tegn på. 
 
Side 7 spalte 1 punkt 7 
”- - øget flerfaglig og tværfaglig indsats” 
LAP-Århus stiller sig uforstående overfor, hvorfor i al verden man fokuserer på 
specialisering i sygdomme og kategorier i psykiatriplanen.  
 
Side 7 spalte 1 punkt 5 
”- - syntese mellem biologi, psykologi og sociologi i både teoretisk og praktisk tilgang”. 
Indenfor samtlige diagnoser ønskes øget forståelse af traumatiske begivenheders betydning, 
hvilket ikke afspejles i psykiatriplanen, hvor der stadig holdes skarpt fast i skelnelinjen 
mellem PTSD og de øvrige psykiske lidelser.  
 



Side 7 spalte 2 afsnit 4 
”- - rumme nogen af landets bedste og mest effektive arbejdspladser . . . .” 
Den senste tids markante uro og utilfredshed blandt personalet tyder på at der er langt vej 
igen p.t. 
 
Side 7 spalte 2 afsnit 3 
"Visionen skal opnåes ved..." 
bandt andet ved aktiv inddragelse af brugere og borgere” 
LAP- Århus foreslår, at ”inddragelse” erstattes med ”selvbestemmelse”, hvilket indikerer, at 
der ikke er tale om borgerens mulighed for at træffe beslutninger, men at myndighederne 
afgør, hvorvidt lysten til at tage dem med i overvejelserne er til stede.  
 
Side 7 spalte 2 afsnit 6 
”...være effektive og herunder løbende måle...” 
Pas på, at kravet om dokumentation og administration ikke tager al tid fra patientkontakten.  
 
Side 8 spalte 1 afsnit 1-2-3 
”--Dialog, dygtighed og dristighed”  
LAP-Århus finder værdierne så generelle, at man umuligt kan være uenig, hvorfor det bør 
udgå eller i hvert fald præciseres. Enten har det altid været sådan, og i givet fald bør det udgå, 
eller så er det direkte kritik af, hvordan det hidtil har været.   
 
”Betyder: Vi tager udgangspunkt i behovet hos vores brugere og samarbejdspartnere. ... at 
levere de relevante ydelser, der efterspørges nu og i fremtiden.”. 
 
LAP-Århus efterspørger, om det betyder: Hvis en bruger udtrykker behov for noget andet end 
psykiatrien kan levere, er det så muligt? F.eks. psykologbehandling frem for medicin? Eller 
ret til at blive udtrappet af medicin? Eller ret til at blive i en god behandlingsrelation og ikke 
tvunget til at skifte behandler, så snart man har fået det en lille smule bedre? 
 
Vil I bruge den dygtighed som brugerne selv besidder ud i egne mestringsstrategier? 
 
”- Dristighed:”  
Dristighed er en vigtig ledelsesstrategi, men det er urealistisk at forestille sig, at dristighed 
ikke medfører mere usikkerhed, flere fantastiske ideer og hændelser - og flere fejl.  
 
”- - Dokumentere kvalitet..”. 
LAP-Århus foreslår, at der sker et skift fra at dokumentere kvalitet af tilbuddene i 
psykiatrien, til hvorvidt psykiatrien hjælper psykiatibrugerne med øget livskvalitet og lykke! 
 
Side 9 spalte 2 afsnit 3 
”--Mangel på speciallæger og andet fagpersonale..” 
Hvorfor søger læger væk fra psykiatrien og hvorfor åbnes der ikke op for at erstatte nogle af 
lægernes opgaver med andet fagpersonale f.eks psykologer? Ligeledes kunne mange 
administrative opgaver uddelegeres til andre faggrupper, så der blev mere tid til den egentlige 
omsorg og behandling. Hvorfor åbner man ikke op for og ansætte personale med 
brugerbaggrund på hospitalet eller faglig relevant uddannelse og erfaringer f.eks tømrere, 
teologer, lærer og andre med erfaring med menneskelige relationer. Flere håndværkere ville 



gøre det nemmere for mænd at være indlagt. Erfaringsmæssigt har mænd det med at klumpe 
sig sammen på afdelinger med en mere ligelig kønsfordeling.  
 
Førtidspensionister med erfaring fra psykiatrien er nogle der ikke får fodfæste på 
arbejdsmarkedet, hvorfor vi foreslår, at brugernes værdifulde erfaring bruges aktivt i 
hospitalspsykiatrien. 
 
Kapitel 2 
”Psykiatriens omdømme..” 
Psykiatrien har selv skabt mange af sine egne problemer, fordi man ikke har spredt den 
evidensbaserede viden, der også findes omkring recovery, og det forhold, at man kan komme 
sig. I planen lukker man sig igen på gammeldags maner, som om psykiatrien var en lukket 
enklave i stedet for at respektere borgerens  behov om decentrale tilbud ude i samfundet, 
hvilket får vidtrækkende konsekvenser for placeringen af sengeafdelinger og decentrale 
alternative tilbud til aflastning.  
 
Side 10 spalte 2 punkt 5 vedrørende webstedet sundhed.dk 
I forbindelse med offentliggørelse af kvalitetsmål på sundhed.dk vil vi foreslå, at der også 
laves et åbent debatforum for brugere, pårørende, ansatte i psykiatrien. 
 
Kapitel 3:  
”effekt og effektmåling.” 
Opsplitning af behandling på standardbehandling og referenceprogrammer på de 
enkeltstående dignosegrupper kan medføre, at man fjerner fokus fra ofte sammenhængende 
tilstande f.eks anoreksi, selvskadende adfærd, bulimi og misbrug/depression samtidigt. 
Sammenbrudet af personligheden kan give mange forskellige diagnosemæssige udtryk, og 
det risikerer man at overse, når man indfører standardbehandlinger og referenceprogrammer. 
 
Vi har hørt fra en psykiatrileder, at ønsket om pårørende- og brugerpolitik egentlig er et 
ønske om at påvirke personalets holdninger til brugere og pårørende, hvilket også kan være et 
tema, der bør meldes klart ud, og ikke udlægges som om at det er et ønske om at tage 
brugernes erfaringer op til revision. 
 
Vi vil opfordre til, at der af datamaterialet i de landsdækkende brugerundersøgelser også 
fremgår, hvor mange der ikke svarer på skemaerne. 
 
LAP-Århus så også gerne, at der bliver lavet undersøgelser foretaget af brugerevaluatorer, da 
det så er ligestillede, der indsamler oplysningerne, hvilket kan være med til at give et mere 
passende billede af den brugeroplevede kvalitet. 
 
Det ville være interessant at lave en undersøgelse af, hvorvidt den målte belægningsprocent 
på 88 % reelt dækker over, at man som psykiatribruger udskrives for tidligt dels efter 
personalets opfattelse og hvad patienterne mener. 
 
Afsnit 3.3.2 ”Procesoptimering.”  
Betyder det, at man skal afsluttes hurtigst muligt for så at videresendes til yderligere 
behandling, uden borgernes individuelle mulighed for at bestemme behandlingsforløbets 
længde og intensitet og derved manglende muligheder for selvbestemmelse? 



 
Kapitel: 4 
”Psykisk sygdom rammer stemning, følelser, tanker og opfattelsesevne og vil ofte vise sig i 
den psykisk syges adfærd.” 
 
LAP-Århus’ kommentar er: Teksten understreger den traditionelle psykiatris meget 
individorienterede tilgangsvinkel til alvorlige psykiske vanskeligheder.  
 
Det vanskeligste ved psykisk sygdom er, at det skader de relationer de psykisk syge befinder 
sig i ,og det er på sigt det vanskeligste at håndtere frem for selve den psykiske sygdom, 
hvilket man ikke fokuserer på kan være tab af arbejds-, familie-, venskabs, behandler-, 
uddannelses- og kæresterelationer. Fokusering på psykisk sygdom som en fejl ved den 
enkelte er med til at øge stigmatisering, og man overser, at psykisk lidelse kan udspringe af 
de relationer individet indgår i. Øget fokus på relationer vil betyde, at man også får mere 
fokus på PTSD. 
 
Side 15 afsnit 2 spalte 1 
”Ligesom ved andre sygdomme er det af stor betydning at den syge ved så meget som muligt 
om sin sygdom og selv aktivt bidrager til behandlingen” 
LAP-Århus foreslår at det ændres til, at den syge så meget som muligt involveres i at 
genetablere sine ødelagte relationer til normalsamfundet. 
 
Side 15 afsnit 4 spalte 1 ”I dag kan forebyggelse og behandling i vid udstrækning foregå i 
patienternes nærmiljø med gode resultater.” 
 
LAP-Århus finder det godt, at man vil udbygge behandlingen i patienternes nærmiljø, men 
hvorfor inddrager man ikke mb’ere i den udbygning?  
 
4.2” Fremtidens psykiatriske ydelser – udfordringer” 
I rapporten nævnes der blandt andet den demografiske udvikling og afstigmatisering som 
noget der vil øge efterspørgslen efter psykiatriens tilbud. 
 
Lap-Århus foreslår at der tilføjes demografiske og samfundsmæssige udvikling: herunder de 
stadigt voksende problemer med arbejdsrelateret stress og hermed følgende  psykisk 
betingede førtidspensioner. 
 
Hvad har man af ideer til, hvordan man vil afstigmatisere psykisk sygdom?   
 
4.2.1 ”Målgrupper:” 
 
Vi glæder os over, at man vil til at gøre noget mere for de ikke-psykotiske tilstande, så de 
ikke udvikler sig til alvorligere tilstande og evt. selvmord og kriminalitet før man får hjælp. 
 
Opdeling i de forskellige diagnosegrupper tager ikke hensyn til, at de fleste diagnoser har et 
PSTD-element. 
 
Psykiatriplanen fremhæver under punkt 4.2.2 at et gunstigt forløb og udfald ofte er afhængigt 
af patienternes aktive indsats eller selvstændige håndtering af sygdommen. 



LAP-Århus spørger, hvorvidt dette betyder, at man selv må bestemme, hvornår man har brug 
for behandling og ret til dette udfra centrale principper om selvbestemmelse og frit valg (både 
i forhold til sted og behandlingsform). Der foreslås decentrale behandlingstilbud, hvor det er 
patienterne, der selv beslutter, hvornår behandlingen skal afsluttes. I teksten er det et element, 
at patienten pålægges sygdomserkendelse, hvilket fjerner at behandleren har ansvar for 
relationens ligeværdige kvalitet.  
 
4.3.1.” Ambulant behandling:” 
LAP-Århus foreslår akuttilbud i forbindelse med socialpsykiatriske tilbud, hvor der er 
natbetjening i forvejen. 
 
4.4.1.” Forebyggelse og sundhedsfremme.” 
LAP-Århus tilslutter sig, at den fysiske helbredstilstand opprioriteres og henstiller også til, at 
regionen anvender den evidensbaserede forskning, der viser at et sundt helbred hænger meget 
sammen med meningsfuld beskæftigelse og et godt socialt netværk. LAP-Århus vil stærkt 
fraråde en nypuritansk fanatisme, der ikke tager hensyn til dette. Ligeledes har det vist sig, at 
nogle fysiske sygdomme ikke bliver opdaget af behandlerne, men bliver udlagt som psykisk 
sygdom eller at psykiatribrugeren kan selv tolke det forkert.  
 
Større viden indenfor psykiatrien: 
Stadig større viden om den samfundsmæssige inklusions betydning for mental  og fysisk 
helse. 
 
4.3.3 ”Retspsykiatrien”: 
Øget viden om at kriminaliteten blandt psykisk syge ikke er stigende i den grad pressen 
lægger op til. Psykisk syge, der slår andre ihjel, går ikke ud og overfalder tilfældige 
forbipasserende  men oftest deres nære. 
 
4.3.5 ”Gerontopsykiatri:” 
De ældre bliver for lang tid i eget hjem, og får derfor ikke den nødvendige støtte og 
behandling.  
 
4.3.6 ”Dobbeltdiagnose:” 
Lav motivation skiftes ud med ambivalens. 
Lav motivation fra patientens side kan opstå af manglende ekspertise fra behandlerens side. 
Satser man på en mindre medicinering i forbindelse med psykisk sygdom kan det resultere i 
mindre misbrug iflg. misbrugsekspert Henrik Rindom. 
 
4.4.2 Forskning: 
LAPs forskningsudvalg foreslås inddraget.    
 
4.4.4 Støtte til mestring af psykisk sygdom. 
LAP-Århus foreslår, at det ændres til ”støtte til mestring af eget liv”. 
 
Recovery-tilgangen skal være lige så vigtig som psykoedukation. 
 
De brugerstyrede medier kan også få en væsentlig rolle i formidling af viden om psykisk 
sygdom f.eks Tossekassen og Sund og LAP-bladet. 



 
Spredning af den evidensbaserede viden om at langt de fleste kommer sig efter psykisk 
lidelse. 
 
4.4.5.2 Samarbejde med somatisk sundhedsvæsen. 
Psykiatriens særlige ansvar i forhold til medicinens bivirkninger 
 
LAP-Århus mener, at psykiatrien bør gøre sit yderste for at afhjælpe de helbredsmæssige 
gener forårsaget af behandlingen, f.eks. overvægt, seksuelle bivirkninger, sedering, 
sukkersyge, og humørpåvirkninger, nyresvigt, irreversible bivirkninger osv. Den nyeste 
evidensbaserede viden viser, at motion, samtale og naturoplevelser også er gavnligt for den 
psykiske tilstand.  
 
4.4.5.5. Samarbejde med brugere og pårørende 
I samfundet efterspørges der desuden ofte mangfoldighed i forhold til køn og etnicitet, og det 
foreslås, at psykiatrien i tråd med dette også i jobopslag efterspørger mennesker med 
erfaringer fra psykiatrien som en kvalitet ved ansættelse af personalet. 
 
Dette bør ske på alle niveauer af psykiatrien. Det kan f.eks. ske gennem ansættelse af MB-ere 
men også via ordinær ansættelse, da dette er en ekstra kvalitet. 
 
Kapitel 5. ”Organisering”. 
Vi foreslår, at der oprettes døgnhuse i hele regionen med fokus på, at det skal være et åbent 
uvisiteret tilbud placeret tæt på den enkelte udfra en erkendelse af, at en tidlig indsats, når 
behovet opstår hos den enkelte, er samfundsøkonomisk det mest rentable. Alternativt vil det 
kunne være en opgave, som kommunerne kunne overtage. 
 
Vi foreslår, at der i forbindelse med den kommende sammenlægning af psykiatrisk og 
somatisk allerede nu begynder at tænke i de omgivelser, man vil etablere i forbindelse med  
psykiatrien, f.eks. park, brugerstyret kiosk, cafe m.v. LAP-århus foreslår, at man etablerer en 
afskærmet gård til hver afdeling, da det er meget traumatisende, at være spærret inde uden 
adgang til det fri. Af samme årsag bør der ikke etableres afdelinger i flere etager uden adgang 
til aflukkede gårde eller altaner.   
 
Vi vil ikke under nogen omstændigheder gå ind for at det skal være en visiteret skadestue. 
 
Vi indstiller til, at man ikke sætter antal sengepladser op pr. afdeling. 
 
5.3.1 ”Aldersafgrænsning.” 
LAP-Århus mener, at man ikke automatisk skal overflyttes til en voksenpsykiatrisk afdeling, 
hvis man ikke er aldersudviklingsmæssigt klar til det. Man kan også have problematikker, 
hvor den faglige kompetence er større på en ungdomsafdeling f.eks. anoreksi. 
 
Generelt afsluttende: 
LAP Århus vil på det skarpeste advare mod en nedlæggelse af sengepladser i borgernes 
nærmiljø, fordi vi frygter, dette vil give flere hjemløse, mennesker, der griber til kriminelle 
handlinger for at komme i behandling – samt vil øge presset på de offentlige myndigheder, 
der er i nærmiljøet: Politiet oplever ofte i tyndt befolkede område, at blive brugt som 



psykiatrisk skadestue samt telefonrådgivning, hvilket langtfra er hensigtsmæssigt. 
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Vær med til at hjælpe OCD ramte mennesker  til et meget bedre liv - det fortjener de 

                                                                         (Fremsendt pr. e-mail til Kristine Brodam) 
 
Som forening er vi utrolig glade for det positive samarbejde med amt og senere region,  
der har været de sidste 2 ½  år omkring behandling af OCD og udbredelse af kendskabet 
til sygdommen. Vi er rigtig glade for at blive mødt meget positivt med vore ønsker. 
 
Vi kan se, der er store og flotte visioner i gang og vi har nogle kommentarer og 
ændringsønsker, da vi mener det er vigtigt at OCD fremstår mere tydeligt i den 
kommende psykiatriplan. 
 
I den ny Psykiatriplan er det ikke direkte nævnt i indholdsfortegnelsen og 4.1 Målgrupper,  
at det også omhandler den store gruppe af OCD ramte.  
Da planen også skal bruges af personer der ikke kender baggrunden for regionens arbejde 
er det vigtigt kort at omtale behandlingsstrategien for de ikke psykotiske lidelser og kort omtale 
lidelserne. 
 
OCD og andre angstlidelser er jo som nævnt nye udfordringer, og det kræver mere forklaring 
end det er tilfældet i denne udgave. 
Det bør blandt andet synliggøres at behandlingen af OCD skal styrkes ved en større geografisk 
udbredelse med ambulatorier i Silkeborg og Viborg med udgangspunkt fra Risskov. 
 
Det er uhyre vigtigt at opnormere indsatsen af OCD indenfor børne- og ungdoms-psykiatrien. 
Ved en tidlig indsats kan OCD i  høj grad helbredes. 
Alt for mange OCD ramte børn er på venteliste og deres behandlingsmuligheder og 
støttemuligheder er i øjeblikket alt for dårlige med risiko for at sygdommen bliver kronisk. 
Under 5.1.2 er det skræmmende at se at OCD ikke direkte er nævnt som indsatsområde 
 
Det beskrives, at der skal satses mere på det somatiske område indenfor psykiatrien.  
Det er korrekt, at mange med psykiske lidelser har øget risiko for somatiske lidelser,  
så det er et vigtigt område. 
Det er dog også vigtigt at være meget opmærksom på at mange med somatiske lidelser også 
lider af en psykisk lidelse, som ikke kommer frem på grund af det meget omfattende tabu, der er 
specielt omkring ikke psykotiske lidelser og i særdeleshed OCD.  
 
OCD holdes skjult for omverdenen i mange år og er meget pinagtig for den ramte, 
som er bange for at være ved at blive sindssyg og mange tvangshandlinger og tvangstanker er 
meget pinlige at tale om. Diagnosen stilles først efter over 10 år  
og i denne mellem læggende tid henvender den OCD ramte sig ofte til behandlersystemet med 
somatiske symptomer og har mange sygedage. Den holistiske tankegang er vigtig så 
behandlersystemet ser hele personen og hvad det måtte kræve af behandling 
 
Det fremgår ikke tydeligt nok, at der skal sættes ind på også at hjælpe de pårørende som oftest 
er stærkt involveret i OCD. Blandt disse personer ses også øget sygdom som direkte følge af 
den belastning, angst og frustration der opleves ved at pårørende til en OCD ramt. Det er vigtigt 
også at lægge en synlig strategi for dem.  
   



  

 

 

Høringssvar 

Psykiatriplan for 

Region Midtjylland 

 

OCD MidtVest 

Sekretariatet                                     

 Nylund 18, Nørlem 

 DK 7620 Lemvig 
 

Tlf.nr.:     +45 97 82 12 18 

E-Mail:  sekretariatet@ocd-midtvest.dk 

 

                            

Vær med til at hjælpe OCD ramte mennesker  til et meget bedre liv - det fortjener de 

Som en ny og endnu ikke så stor forening oplever vi ofte at det kan give problemer at komme 
med i udvalg indenfor psykiatrien. Der er et ønske om at der er mulighed for at interesserede og 
relevante patientforeninger lettere kan få adgang til disse udvalg. 
I øjeblikket er Sind en stor organisation, der ikke altid er interesseret i at videregive referater fra 
relevante møder. Ligeledes føler vi ikke at de varetager de områder vi arbejder med og der er 
her barrierer, der hindrer os i selv at deltage. 
 
Der er et stort arbejde med at synliggøre OCD, da den er belagt med utrolig stort tabu,  
som også hæmmer vort arbejde. Mange ikke er klar over at de har OCD og bruger mange 
kræfter på at holde den skjult. 
Sygdommen i sig selv eller det tabubelagte omkring sygdommen, hindrer dem i at stå frem. 
 
For at give et øget kendskab til sygdommen kan det være en fordel at se den prisbelønnede 
udsendelse fra Tv-midtvest. Den blev sendt den 5. maj 2005 og omhandler de problemstillinger 
der var (og er) i det tidligere Ringkøbing og Viborg Amt omkring behandling af OCD. 
Udsendelsen giver desuden et indblik i sygdommen fortalt af 3 personer og 1 pårørende, samt 
fag personer. 
 
Den nylige serie på TV med ”OCD huset”, giver ligeledes et utrolig godt billede af denne 
ubehagelige sygdom hos 4 personer og behandlingsmetoder foretaget af ledende 
medarbejdere fra Angstklinikken i Risskov. Et spændende forsøg der klart tydeliggjorde at 3 
ugers intensiv behandling kunne gøre en meget stor forskel og helt eller næsten kunne 
helbrede 3 ud af 4 personer.  
 
 
Lemvig  5. januar 2008 
 
På bestyrelsens vegne 
     Med venlig hilsen 

 
      Geir de Lange 
         Formand 
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Tarm, den 17. December 2007 

 
 

Til 
Social- og Psykiatristaben 
Region Midtjylland 
Skottenborg 26 
8800  Viborg 

att.: Kristine Brodam 

 
SIND Regionsforum har med glæde gennemlæst høringsudkastet til psykiatriplan for 
Region Midtjylland. 
 
Ved gennemlæsningen har vi fundet nye og konstruktive elementer, men vi har 
ligeledes fundet nogle mangler og mindre heldige ting, som vi ønsker at påpege i 
dette høringssvar. Vi stiller os ligeledes til rådighed for yderligere uddybning af kritik 
og manglende visioner. 
 
 
Døgnhuse 
I det tidligere Viborg amt blev etableret døgnhuse som forsøg, som senere blev 
permanentgjort. 
Disse døgnhuse (Skive, Viborg og Kjellerup) skulle fungere som alternativ til 
indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og som følge deraf, hviler de på et helt andet 
grundlag., og vore brugere ser det som en kraftig forringelse og en katastrofe, hvis 
disse døgnhuse skal nedlægges, sådan som det foreslås i udkastet til psykiatriplanen. 
De erfaringer, der er gjort i disse døgnhuse, lader sig ikke bare implementere på en 
psykiatrisk afdeling, og det vil i givet fald betyde en dårligere kvalitet i behandlingen 
af mange sindslidende, hvor håb og livskvalitet er en afgørende faktor.  
 

• SIND vil derfor kraftigt anbefale, at man ikke tager skridt til at nedlægge 
omtalte døgnhuse, og derfor peger vi på, at denne nedlæggelse skal stryges af 
regionsplansforslaget. 

 
• SIND er parat til at indgå i en konstruktiv dialog, for på sigt at finde en anden 

og bærbar løsning – evt. i samarbejde med de kommuner, hvor de nuværende 
døgnhuse er placeret. 
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Nedlæggelse af sengepladser 
Vi må advare mod, at man nedlægger sengepladser lokalt, idet det nære og lokale 
miljø (nærhedsprincippet) er af stor betydning for mange sindslidende og deres 
pårørende. Nuvel der står også, at disse pladser skal erstattes af noget opsøgende og 
noget ambulant, men her må vi også advare kraftigt. I tidens løb og især på det 
seneste har vi og mange psykiatere samt politikere advaret og sagt, at der også er 
nedlagt alt for mange sengepladser i psykiatrien. 
 
Statistikkens tal for kriminalitet begået af sindslidende er steget ganske markant det 
sidste årti, fordi de sindslidende ikke bliver behandlet eller færdigbehandlet p.g.a. 
manglende sengekapacitet. Man taler godt nok om at satse mere på opsøgende teams 
og distriktspsykiatri, men det er desværre engang imellem nødvendigt med 
akutpladser – også i nærmiljøet. - Vi har jo altid politiet til at rydde op med alt hvad 
det medfører, men er det politiets opgave ??  nej - vel 
Vi må så henholde os til kommunernes sociale tilbud til de sindslidende 
(socialpsykiatrien), hvor det gode samarbejde omkring udskrivning fra behandling på 
psykiatriske afdelinger til tilbud i socialpsykiatrien gerne skulle være i højsædet, men 
her har vi mange erfaringer for, at udskrivningsaftaler osv. mange steder heller ikke 
fungerer. 
 

• Sind vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem den behandlende psykiatri og 
socialpsykiatrien i kommunerne. 

 
Hvis vi skal dvæle lidt ved det lovmedholdelige, så fremgår det rent faktisk i 
Psykiatriloven, at der ikke må nedlægges sengepladser før det er erstattet af sociale 
tilbud – og endvidere fremgår det, at overlægen er ansvarlig for, at der laves 
udskrivningsaftaler. Der henholdes ofte til, at det er personalemangel, der er årsag til 
sengelukninger – men så må man nødvendigvis prøve at ansætte andre 
personalegrupper – eks. psykologer, sosu-assistenter, socialpædagoger m.v. 
Man bør i hvert fald prøve nytænkning, og se psykiatrien med en lidt anden 
indgangsvinkel 
 

• SIND ønsker her at bidrage til en dialog mellem de involverede parter, også for 
at belyse, om ting er gået godt eller skidt – hvad kan gøres anderledes, hvis 
ting er gået galt – og hvorfor gik det galt – (en slags psykiatrisk 
havarikommission). 
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Åben modtagelse 

• Sind er meget bekymret for at omlægge modtagelsen fra en åben modtagelse til 
en visiteret modtagelse 

 
Psykisk syge har brug for at se et menneske her og nu. Derfor anbefales kraftig at den 
åbne modtagelse ikke nedlægges, førend der er oprettet et akut socialt døgntilbud. 
 

 

Henvisningsmuligheder 

Der mangler anbefalinger for en bedre henvisning af psykiatriske patienter til både 
psykolog og psykiater. Måske skulle man udvide henvisningsmuligheden til at 
omfatte både praktiserende læge og kommunens sociale forvaltning. 
Når der kun er én henvisningsmulighed, nemlig den praktiserende læge, kan det nemt 
virke som en flaskehals for indgangen til hele det psykiatriske system.  
 

• Sind vil arbejde for, at en sådan mulighed forefindes. 
 
 
Åben dialog (Vestlaplandsmodellen) 

I det tidligere Ringkjøbing Amt har der i psykiatriplanen været tale om at igangsætte 
forsøg med åben dialog, hvor man tidligt i behandlingsforløbet vil prøve at finde ud 
af, om den sindslidende har et netværk, hvilke ressourcer der er, man evt. kan trække 
på, og om man ved samarbejde med dette netværk kan forkorte eller undgå  
indlæggelse, medvirke til rehabilitering m.v.  
Modellen er kendt fra Finland, hvor der er gode og positive resultater.  
Det kunne måske skabe nogle sammenhænge, som kunne mindske behovet for det 
manglende personale, der er så svært at skaffe. 
Dette tiltag kan vi ikke se nævnt i psykiatriplanforslaget. 
 

• SIND vil tilstræbe, at den åbne dialog styrkes og skal derfor indgå som en 
mulighed i psykiatrien. 
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Primærperson (patientforløb) 

I en begyndende fase af psykiattriplanforhandlingerne i det tidligere Ringkjøbing 
Amt, var man inde på, at der skulle etableres en slags kontaktperson eller coach, der 
skulle følge patienten gennem hele forløbet – fra indlæggelse, gennem sociale tilbud 
og til det samlede patientforløb var færdigt. Denne kontaktperson/coach skulle 
patienten selv udpege – gerne en neutral person, pårørende, o.a., der så skulle være 
med til at sikre kontinuitet patientforløbet og som kunne være patientens talsmand 
over for systemet – en slags samarbejdspartner, der hjalp patienten med at få den 
fornødne gennemslagskraft og dermed sikre, at der ikke utilsigtet opstod ”huller” i 
forløbet. (Evt. skulle denne person beskikkes igennem statsforvaltningen. 
Dette tiltag kan vi ikke se nævnt i psykiatriplanforslaget.  
 

• SIND er talsmand for, at sådanne tiltag skal fremgå som en mulighed i 
psykiatrien i Region Midtjylland, og vi ønsker det derfor nævnt i 
psykiatriplanen 

 
 
 
Tvang i psykiatrien 

Sind ser gerne, at man inddrager brugernes erfaringer, når der er anvendt tvang – 
samt de anbefalinger der er foreskrevet i psykiatriloven. 
 

1. At man allerede ved indlæggelsessamtalen nævner muligheden for, at 
anvendelse af tvang kan blive nødvendig. 

2. At der er mere tid til dialog med patienten før man evt. griber til anvendelse 
tvang, da anvendelse af tvang i flere tilfælde opstår på grund af misforståelse 
mellem patient og personale. 

3. Hvis tvang skal anvendes skal det ske med kvalitet i den tvang, der udøves 
4. Eftersamtaler med patienten – når tvangen er ophørt. 

 

• SIND vil påse, at disse anbefalinger bliver implementeret på de psykiatriske 
afdelinger 
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Betaling for psykoterapi (psykolog med efteruddannelse) og 
rehabilitering 
 

• Sind vil arbejde for at ovenstående ydelser bliver gratis, således at der bliver 
udvidet adgang til psykoterapi. 

 
• SIND ønsker større fokus på rehabilitering af sindslidende. 

 
 

Støtte til mestring: 
Psykoedukation bør være en rettighed for alle psykisk syge, da erfaringerne viser, at 
det er et vigtigt element behandlingen. 
 
 
 
 
SIND vil med interesse følge psykiatriplanens videre ”skæbne” og ser frem til den 
offentlige debat herom. Som en organisation, der omfatter brugere af det psykiatriske 
system, pårørende, fagfolk og andre medlemmer er det vores opgave, landsdækkende, 
regionalt og lokalt, at fremme sindslidendes anliggender i videst muligt omfang og 
skabe fornyelse.  
Det vil være glædeligt, om Psykiatriplanen for Region Midtjylland vil bidrage hertil. 
 
SIND vil arbejde for, at vi igennem fælles dialog, kan skabe en god psykiatri – både 
for de sindslidende og deres pårørende. 
 
Med Sind som dialog- og sparringspartner! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
SIND Regionsforum Midtjylland 
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Frede Budolfsen 
formand 









 

Afsnit 3 
 
 

Høringssvar fra borgere  
• Anne Marie Villumsen 
• Anne Marie Kyllesbech 
• Brugere af Dalgasskolen 
• Brugere af Fristedet 
• Dorthe Hviid Bach 
• Ellen Oddegaard 
• Ilse Klinken 
• Jan Holtzen Lützhøft 
• Jean Svenning 
• Jesper van der Schaft 
• Jørgen Neumann 
• Kirsten Erichsen 
• Linda Christensen 
• Marc Sander Jacobsen 
• Olaf H. Bendixen 
• Psykiatribrugere i Silkeborg 
• Rebecca Hansen 
• Sørn Henrik Strand-Jensen 
  























4 deltager og oplægsholders høringssvar på Psykiatriplanen for Region Midtjylland på 
debatmøde tirsdag den 22 januar på Dalgasskolen i Århus kommune. 
 
Oplægsholder Sørn Henrik Strand-Jensen havde gjort nogle spørgsmål klar for at have 
noget at tale ud fra. 
 
1.Hvordan har du lyst til at komme dig når du er indlagt? 
Der skal være tid til at de ansatte er søde og venlige, og der skal være tid til at snakke. 
Er det kun medicin under den akutte fase? Nej der skal også bruges samtale. 
Det er også vigtigt at prøve at lave nogle aktiviteter, når man har det meget skidt, 
f.eks gymnastik eller køkkenet. 
Det var godt med langtidsafdelinger med mange aktiviteter. 
Personalet skal være mere opmærksomme på de patienter, der føler sig ensomme. 
1.a. Hvordan har du lyst til at komme dig når du taler med lokalpsykiatrien? 
Lokalpsykiatriens medarbejder har for lidt tid til patientkontakt, og mange ansatte går 
ned med stress. Det er rart at mærke anerkendelse for en fin indsats fra de ansatte. 
 
2. Hvor meget indflydelse ønsker du på din behandlingsplan, når du er er indlagt? 
For 25 år siden var der en deltager, som havde meget dårligt erfaring med 
indflydelsen, men der er sket en udvikling siden. 
Det er vigtigt at have indflydelse på hvilke aktiviteter, man vil lave. 
Det er vigtigt at der bliver argumenteret for den behandlingsplan der lægges. 
Der skal være en større åbenhed, selv om patienten har det rigtigt skidt. 
Man skal respekteres af behandleren som et menneske og ikke som et råddent æg, der 
skal beskyttes�Som ligger i recovery-tanken. 
 
2.a Hvor meget indflydelse ønskes der på behandlingsplanen, når du taler med 
lokalpsykiatrien ? 
Der er god indflydelse når vi taler med lokalpsykiatrien. 
Nogle gange indrømmer lokalpsykiatrien ikke over for sig selv, at de ikke magter 
patientens problemstilling, og at patienten evt. Har brug for indlæggelse på 
psykiatrisk hospital for en dybdegående undersøgelse. 
 
3. Hvor skal Risskov psykiatrisk hospital være ? 
Det skal helt klart ligge i Risskov pga. Skoven, havet, de fysiske rum. 
Hvis de flyttes skal der tages disse hensyn.  
Man skal ikke glemme den grundlæggende tanke, der ligger bagved den nuværende 
placering i naturen. 
Et andet argument er at maden til psykiatriske patienter burde være anderleders end til 
sometisk patienter. 
 
4.Hvilken betydning vil det have, hvis afdelingen bliver større end f.eks 16 
sengepladser? 
Det vil kræve mere personale. 
Hvis alternativet er at man ikke bliver indlagt er det ok, så må patienterne hjælpe 
hianden. 
 
                                   Konklusion: 
 
Det mindst omkostnings krævende princip er på længere sigt ikke holdbart. 



Patienter kommer ind i kort tid, bliver sendt hjem for hurtigt, og mange tager sit eget 
liv i processen. 
Vi ønsker behandlingsstrategien om korteste muligt indlæggelse ændret, da det på 
længere sigt ikke kan betale sig. 
          
                      Med venlig hilsen 
       De fire deltager til debatmøde og oplægsholder Sørn Henrik Strand-Jensen.         



          Nogle  medlemmer fra Fristedets høringssvar til psykiatriplanen i region Midtjylland. 
Vi mener, at man skal gå i en anden retning end det høringen lægger op til. Vi håber at region 

Midtjylland vil lade sig inspirere til en anderledes tankegang. 
1. Hvordan får vi det bedre i mødet med lokal- og behandlingspsykiatrien ? Fristedet har stor 

betydning for os. Lokalpsykiaytriens behandlingsform helbreder ikke alle, derfor har nogle 
fravalgt lokalpsykiatrien og brugt andre alternativer, f.eks. en personlig sparringspartner. Vi 
mener, at Fristedet har en erfaring, der er anderledes værdibaseret end lokalpsykiatrien og 
behandlingspsykiatrien. 

2. Vi mener, at Fristedets ”forskningsresultater” / personlige erfaringer skal værdsættes højere. 
3. Vi oplever for lidt, at hospitalet og lokalpsykiatrien anviser supplement / alternativer til 

deres egen behandling. 
4. Vi oplever somme tider, at hospitals- og lokalpsykiatrien ikke respekterer personens egne 

behandlingsplaner. 
5. Vi byder ind på en bredere definition af recovery end behandlingspsykiatrien. 
6. Nogen siger, at de, efter de er begyndt på Fristedet, har de ikke været indlagt. 
7. Vi mener, at den personlige kontakt er omdrejningspunktet på Fristedet. 
8. Vi mener, at Fristedets medarbejdere husker folk og bekymrer sig om dem, hvis man f.eks. 

ikke har vist sig i længere tid. 
9. Følelserne, tankerne og den fysiske del skal ses som en helhed. 
10. Vi mener, at Psykiatrisk Hospital og region Midtjyllands psykiatri desværre vægter medicin 

højst. 
11. Ifølge recovery findes der ingen kroniske patienter, det handler f.eks. om, at de ikke er ble-

vet set på den rigtige måde. 
12. Vi er uenige i, at det kun skal være den medicinske behandling, der skal være gældende i 

forhold til f.eks. akutte patienter. 
13. Vi synes, at Fristedet viser, at akutte patienter kan nås igennem samtale og omsorg. 

 
Forslaget er udarbejdet ved et møde i klubben af 3 medlemmer og en gæst og derefter diskuteret på 
medlemsmødet mandag d. 21. januar 2001. 
 
Med venlig hilsen medlemmer fra Fristedet 



Hej Jeg har en svær depression.  Jeg blev for alvor syg sidst i marts 2007. Psykiatrisk mobilteam kom hurtig 
på hjemme besøg . Fik styr på medicinen og jeg fik samtaler her hjemme 2 gange om ugen , eller så 
snakkede vi sammen i telefonen. Men mobilteam måtte jo ikke blive ved med at komme efter godt en 
månedes tid og jeg blev over ladt til egen læge som jeg har samtaler med hver 14 dag. Jeg blev skreven på 
til psykiatriklinikken i august 2007 . Fik brev at jeg stod på vente liste på til 5 til 6 måneder. Så jeg er forsat til 
samtale ved min læge.. først i december 2007 fik jeg det meget skidt igen. Jeg kender ikke mine egne 
grænser og køre hurtig træt. Men vi prøver vel alle at få det bedste ud af julen og gøre noget ekstra ud af 
det. Jeg går og falder taber ting når jeg bliver for træt, kan slet ikke komme op igen . bliver utrolig ked af det. 
Man syndes man står alene med sin sygdom. for det går jo ikke frem ad men et par skridt tilbage.. Heldigvis 
er min lille familie på os 4 utrolig godt til at hjælpe mig.. Men sådan et sygdoms forløb kunne godt havde 
kostede mig min familie.. Jeg mangler hjælp til at forstå min sygdom og lære hvordan man kan leve med 
den.. det koster mange penge for syg kontoret at jeg bare går her og ikke kan finde ud af noget.. Måske er 
det den rigtige medicin ? måske skulle der laves om på medicinen ? Men hvad hjælper det når man står på 
vente liste. Mit selv vær er nede og man går rundt magte løs.. for man må vente på hjælp. Jeg kunne godt 
tænke mig at der blev fuldt op på det medicin man får hver 3 månede og at en psykoterapeut eller at en der 
har forstand på det.. jeg fik piller af egen læge til at starte på men det gik da helt galt fik selvmords tanker . 
Så det er altså meget vigtig at læger ikke bare skriver sådan noget ud.  Og at man ikke står alene i et halvt 
år. hvor det kun er ens læge der kan hjælpe en. Jeg har bleven nød til at bruge mobiltema et par gange. 
Men de kan jo kun snakke med en i telefonen. Men det er også godt, men bare ikke nok. Håber dagpenge 
kontoret ville blive med at give dagpenge til jeg er rask nok til et evt job.. Det er ikke kun sygdommen man 
skal tænke på også om man nu også kan få dagpenge...  ROS mobilteam reddede mit liv. og det skal de 
have stor tak for. venlig hilsen Dorthe Hviid Bach. 



Kommentar til forslag om psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
Måske er det naivt at tro, at der kan rokkes ved ved  den fremtidige psykiatriplan for Region 
Midtjylland, som den er lagt frem som forslag af Regionsrådet. Men med en betydelig viden 
og erfaring, synes jeg at jeg har lidt at bidrage med. Jeg har arbejdet i psykiatrien i 25 år i 
forskellige geografiske områder - Herning, Silkeborg og Århus og i regi af døgnafd. på 
hospital, daghospital, lokal/distriktspsykiatri og kommunal bostøtte. 
 
Den grundlæggende holdning, jeg får indtryk af ligger bag det eksisterende forslag, er at man 
mener en styrket behandlingsudvikling med færrest mulige ressourcer ligger i en 
centralisering og specialisering i stil med andre lægelige specialer, hvorved det især forventes 
at kunne rekrutere og fastholde psykiatere/læger.Det virker som om Universitetshospitalet i 
Risskov er forbilledet. Det bør bemærkes, at der har man også lægemangel. Man vil sætte 
fokus på forskning, som jo i princippet kan foregå hvor som helst. Spørgsmålet er hvad der 
skal forskes i, og i hvilken retning man gerne vil den psykiatriske behandling skal udvikles. 
Gennem de senere år har det hovedsagelig været den medicinske-biologiske behandling, der 
har været i højsædet - stærk støttet af medicinalindustrien. 
 
Psykiatriplanen vil også satse på øget ambulant behandling, der jo er mindre 
ressourcekrævende end indlæggelse på hospital. Det er allerede foregået gennem de sidste 
10 år. De nuværende forhold er sådan, at der næsten kun indlægges folk, hvor der er fare for 
liv. Når man oplever et voldsomt kaos af angst eller psykotiske tanker er eks. 1 times kontakt 
ud af døgnets 24 timer uacceptabelt. Disse mennesker har ofte tillige et meget spinkelt 
netværk. 
 
Der findes også evidens (vished) for at behandling er andet og mere end lægelig speciale i 
form af medicin. En anden væsentlig indfaldsvinkel er at spørge de mennnesker, som er eller 
har været i psykiatrisk behandling, hvad der har hjulpet dem. Her vil man få en melding om, at 
det der har stor betydning er konttaktrelationer præget af håb, respekt i form af at blive set, 
hørt og forstået og en meningsfuld livsudvikling. Dette er hovedbudskabet i begrebet recovery 
(at komme sig), som især dr. phil.  Alian Topor har forsket i. Også Pernille Jensen har 
indsamlet megen viden fra den indgangsvinkel. Ved en sådan behandlingsmodel vil det i 
bedste fald være ideelt at indrage familie og venner kaldet åbent samtaleforum. Dette 
praktiseres så vidt jeg ved i Sønderjylland og uden indlæggelse. Anderledes er det med de 
sindslidende, som har ringe kontakt med pårørende, hvilket er en betydelig andel. Her er det 
os ansatte i det offentlige system i kommune eller region, der bliver sparringspartner for den 
enkeltes recovery-proces. 
 
Der foregår meget godt og fornyende psykiatrisk behandling rundt omkring i landet, hvor man 
fokuserer på relationsbehandling med henblik på, at den enkelte patient lærer at mestre sit liv 
med en psykiatrisk lidelse (i lighed med folk, der lider af diabetes) og derved kan blive 
delagtig i sociale og samfundsmæssige forhold og dermed kommer sig - helt eller delvist. 
Denne beh.strategi kan i betydelig udstrækning foregå i ambulant regi evt. kombineret med 
behandling i daghospitalsregi og med konsulentfunktion af en psykiater. Hvis der er behov for 
indlæggelse ( som idag er kortvarig), er det vigtigt at der kan være et tæt samarbejde mellem 



afd., lokal/distriktspsykiatri og den kommunale støtte og/eller pårørende Derudover er 
trygheden ved vishedesn om let tilgængelighed til hjælp i akutte kritiske situationer døgnet 
rundt året rundt overordentlig væsentlig. I mange tilfælde vil en overnatning i trygge rammer 
og kontakt med professionelt personale være tilstrækkelig eller første fase i en regulær 
indlæggelse 
 
Jeg underkender ikke betydningen af en korrekt medicinsk behandling af psykisk sygdom, 
som jo er psykiaternes/lægers dominerende behandlingsstrategi. Jeg vil blot tilkendegive at 
psykiatrisk behandling også er meget andet. Set fra den synsvinkel vil en fornyende 
behabdlingsstrategi snarere pege på decentralisering frem for centralisering. Det har eks. 
været praktiseret i mange år i det tidligere Viborg Amt og mig bekendt fungeret udmærket. 
 
Ellen Odgaard 
sygeplejerske 
Vadestedet 1 
8680 Ry     
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Kommentar til Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
 
 
 

Psykiatriplanen rummer mange gode intentioner og idéer. Blandt andet fremhævelsen 
af specialisering og faglighed, herunder at tværfaglighed, der har været et bærende 
begreb i psykiatrien, ikke kan stå alene, men at begrebet flerfaglighed må 
introduceres. At vigtigheden af forskning pointeres. At det understreges, at det at have 
og vise respekt er en del af værdigrundlaget i psykiatrien. At psykiske sygdomme er 
ligesom andre sygdomme. At skelnen og samspil mellem somatisk og psykisk 
sygdom kan tydeliggøres. At de psykiatriske behandlere skal have viden om somatisk 
sygdom. At en gensidig kulturel forståelse overfor psykiatriske patienter med anden 
etnisk baggrund er vigtig. At der fokuseres på de psykiatriske patienters livsstil. 
 
Man kan imidlertid være bekymret for, at de gode intentioner vil blive glemt eller 
direkte undertrykt i en travl hverdag, hvor der er fokus på antal producerede enheder 
og overholdelse af de økonomiske rammer. 
 
Undertegnede finder følgende aspekter ved psykiatriplanen problematiske: 
 
3.3.2 
Der tales om øget brug af shared care. De praktiserede læger er ganske givet fagligt 
skikket til dette. De alment praktiserende læger er imidlertid allerede nu under et stort 
tidsmæssigt pres. Samtidigt med at man fra flere specialers side ønsker at lade de 
praktiserende læger overtage flere og flere opgaver. Også almen praksis har 
rekrutteringsvanskeligheder. 
 
I overvejelserne om opgaveglidning, et nødvendigt fænomen i et sundhedsvæsen i 
udvikling, bør der være flere tanker om hvem, der skal erstatte de personer i en 
faggruppe, der overtager en anden gruppes arbejdsopgaver. Hvem erstatter dem, der 
erstatter andre? 
 
4.3.2 
Man bør under overvejelserne om tilbud om behandling under indlæggelse tage 
udgangspunkt i det under afsnit 1.2 omtalte, at dristighed er en vigtig forudsætning for 
udviklingen af psykiatriens ydelser, og overveje at undlade at skære antallet af 
sengepladser yderligere ned. Ved afgivelse af nogle retspsykiatriske patienter og en 
afståelse af et optageområde frigøres sengepladser, der kan komme patienter, som for 
nuværende ikke tilbydes indlæggelse, til gavn. Det gentages ofte, at kun et mindretal 
af de psykiatriske patienter har behov for indlæggelse over længere tid. Men det bliver 
udsagnet ikke nødvendigvis mere sandt af for de patienter, der kunne profitere af en 
indlæggelse her og nu eller af en længere indlæggelse, end der aktuelt er muligt. 
Personer i disse patienters nære omgivelser vil måske også kunne profitere af, at de 
pågældende patienter får et udvidet tilbud om indlæggelse. Hvilket vil kunne gavne 
disse patienter på længere sigt. 



 
4.3.5 
Tanken om at samle de gerontopsykiatriske patienter i to afdelinger for nuværende 
hhv. Herning og i Risskov er umiddelbart tillokkende set fra min personlige position 
som ansat på en neurologisk afdeling, der dækker det kommende distrikt Øst og Syd . 
 
Ser man imidlertid på psykiatrien i Region Midtjylland som helhed, er spørgsmålet, 
om det er hensigtsmæssigt, at det psykiatriske tilbud i regionen deles op i tre 
distrikter, hvor det ene distrikt ikke har fuldt tilbud til de psykiatriske patienter. Der er 
blandt andet risiko for, at velfungerende dele af det gerontopsykiatriske tilbud i 
distrikt Syd forsvinder. 
 
Gerontopsykiatrien deles i to frem for i de 3 distrikter for at give ensartethed i 
behandlingstilbudet. Måske er det også her på sin plads at tage udgangspunkt i den 
under afsnit 1.2 nævnte dristighed og tilbyde distrikt Syd at forvalte en 
gerontopsykiatrisk enhed under de rammer, man kan tilbyde der. Efter en tid kunne 
man så vægte fordele og ulemper. 
 
Ifølge planen vil de gerontopsykiatriske afdelinger varetage udredningen og 
behandlingen af alle ældre over 65 år med demens. 
 
Indebærer det, at Demensklinikken under Neurologisk afdeling og Geriatrisk afdeling, 
Århus sygehus ikke længere skal udrede og behandle patienter i denne aldersklasse? 
Hvis det er tilfældet, vil det kommende tilbud for de pågældende patienter ikke være 
så facetteret som det nuværende. 
 
En stor del af patienterne under 65 år med behov for demensudredning frembyder et 
billede, hvor det må overvejes, hvorvidt der er tale om en psykisk lidelse. En stærkere 
pointering af inddragelsen af almenpsykiatrien og det neuropsykiatriske 
behandlingstilbud i udredningen og evt. i behandlingen af patienterne under 65 år med 
mistanke om demens er derfor ønskelig. 
 
Det er hensigtsmæssigt at rykke aldersgrænsen for patienter med nydiagnosticeret 
psykisk sygdom uden mistanke om demens til 75 år, før de henvises til det 
gerontopsykiatriske regi. Derimod kan der sættes spørgsmålstegn ved det rimelige i, 
at patienter med en årelang kontakt til en almenpsykiatrisk afdeling skal overgå til 
gerontopsykiatrien, blot fordi de fylder 80, frem for at lade et evt. skift være afhængig 
af en ændring af det kliniske billede. 
 
4.4.2 
Det er glædeligt, at de psykiatriske forskningsenheder fremhæves, hvis det ikke 
indebærer, at de tildeles hegemoni over forskningen, så al initiativ til forskning skal 
udgå fra forskningsafdelingerne. Men at der lades plads til forskning udgående og 
styret fra de kliniske afdelinger. Så yderligere opdeling af medarbejderne i psykiatrien 
i et A og Z hold undgås. 
 
4.4.5.2 
Man bør lade de gode intentioner om et udvidet samarbejde mellem somatik og 
psykiatri udmønte sig i, at disse er under samme regionale forvaltning. 
 



5.2 
Det nævnes, at psykiatrisk hospital rykkes fra bygningerne i Risskov ud til det nye 
Universitetshospital i Skejby.  
 
På den ene side er pointeringen af, at både somatik og psykiatri er sygdomme og deres 
behandling essentiel. Dette kan understreges ved at placere dem under samme 
forvaltning og i umiddelbar geografisk nærhed. På den anden side rummer de 
psykiatriske afdelinger i de nuværende bygninger en historisk kontinuitet bagud, som 
det vil være beklageligt at miste. Man vil miste den umiddelbare føling med mindst 
over 150 års historie både på godt og ondt med tab af en unik anskuelighedsmulighed. 
Udover at repræsentere de optimale forhold under de daværende behandlingsmæssige 
og økonomiske rammer, da de blev bygget, kan bygninger og park i Risskov stadig 
bruges i psykiatrisk regi.  
 
Centralisering af al syghusfunktion i Århusområdet til et stort hospitalsområde i 
Skejby indebærer muligvis mange fordele mht. drift, akademisk miljø mv. Men ved 
en centralisering bør man overveje, hvordan man skal forholde sig, hvis det bliver 
nødvendigt at erklære Skejby for lukket område ved en epidemi etc.. Det kan være en 
fordel at have bygningsfaciliter i Århusområdet til rådighed f.eks. til ikke epidemiske 
patienter under en epidemi. Bygningerne i Risskov kan måske stå klar til en sådan 
situation ved at rumme funktioner, der kan fjernes fra området i en krisesituation.     
 
Findes bygningerne i Risskov aldeles utidssvarende til hospitalsbrug, foreslås det 
frem for at sælge dem til udstykning eller lignende at sanere området ved at fjerne 
bygningerne fra 1960’erne og fremefter. Området vil fremstå så oprindeligt som 
muligt, og de tilbageværende bygninger kan rumme de psykiatriske 
forskningsenheder, forskningsbibliotek, psykiatrisk museum, patientforeninger mv.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Holten Lützhøft 
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Vedr.: Psykiatriplanen 
 
I henhold til psykiatriplanen skal de 3 døgnhuse, der er i Region Midtjylland, nedlægges og erstattes 
af lokale teams, og det psykiatriske hospital i Viborg skal udbygges med 14 sengepladser. De lokale 
teams skal så besøge de sindslidende i deres hjem og snakke med dem som en slags bostøtte, sådan 
som jeg har forstået det. Dvs. man skal have det rigtigt skidt, før man kan indlægges på et 
psykiatrisk hospital. Men hvad med dem som ligger i ”gråzonen”, som er for raske til at være 
indlagt på et psykiatrisk hospital, men behøver mere hjælp end det man kan få ved et par samtaler 
om ugen. Resten af tiden er de overladt til sig selv. Dermed kan de risikere at blive mere syge, end 
de var på et døgnhus. Det psykiatriske hospital i Viborg bliver godt nok udbygget med 14 
sengepladser, men patienterne på et psykiatrisk hospital får ikke den menneskelig kontakt og 
omsorg, som personalet på døgnhusene giver.  
Godt nok kommer der udbygning af 14 sengepladser på det psykiatriske hospital i Viborg, men det 
gør ikke patienterne mere raske, thi patienterne passiviseres med medicin, fordi personalet ikke har 
resurser til den menneskelige kontakt. Og det er kun de dårligst stillede, som kan indlægges. 
Jeg er pårørende til en, som har været på et af de døgnhuse, der evt. skal nedlægges. Min 
storesøster, som det drejer sig om, har fortalt mig, at når hun var på et døgnhus, følte hun, at det var 
mere som et hjem for hende end på et psykiatrisk hospital. På det døgnhus, min storesøster var på, 
havde de psykiatriske patienter altid 2 kontaktpersoner. Hvis den ene kontaktperson ikke var på 
arbejde, kunne min storesøster altid gå til den anden. Dvs. hun havde altid en og henvende sig til 
uanset tidspunkt på døgnet. Det giver også tryghed, at der altid er mere end en medarbejder, som 
kender ens problemer. 
På et psykiatrisk hospital, har de psykiatriske patienter også kontaktperson, men bare én. Hvis 
kontaktpersonen ikke er på arbejde den dag, den psykiatriske patient har brug for ham/hende, så 
bliver en anden medarbejder nødt til at tage sig af patienten. Den anden medarbejder har ikke så 
meget kendskab til patienten som kontaktpersonen. Der kan deraf komme uheldige episoder. 
Min storesøster sagde også til mig at de psykiatriske patienter på det døgnhus hun var på aldrig blev 
udskrevet for tidligt, men at personalet altid gennemførte den handleplan, der var planlagt. Jeg ved, 
at på de psykiatriske hospitaler, bliver patienterne sendt hjem før de er klar til udskrivning. 
Personalet på de psykiatriske hospitaler tror, at distrikt psykiatrien kan klare de for tidligt udskrevne 
patienter. Tit har jeg set, at de for tidligt udskrevne patienter vender tilbage til det psykiatriske 
hospital, fordi distrikt psykiatrien ikke er gearet til de ovennævnte patienter.  
På det døgnhus min storesøster var på, var der små praktiske opgaver, så som at deltage i 
madlavning, gøre rent og vaske tøj, så hun var klar til hverdagen i sit eget hjem, når hun var klar til 
at forlade døgnhuset.  

mailto:jesper@schaft.dk


Hvorfor skal døgnhusene nedlægges, når de er succeser i Region Midtjylland? Der er jo 100 % 
belægning på alle 3 døgnhuse. De lokale teams og udbygningen af 14 sengepladser på Viborg 
Psykiatrisk Hospital kan ikke erstatte de 3 døgnhuse. Som jeg skrev i starten, så kan de lokale teams 
i distrikt psykiatrien ikke være til megen hjælp, når de kun kan besøge den psykiatriske patient et 
par gange om ugen. Patienten er således overladt til sig selv resten af tiden. Og ved udbygningen af 
Viborg Psykiatrisk Hospital med 14 sengepladser, er det kun de dårligst stillede patienter, som kan 
komme ind. 
Lad døgnhusene blive bevaret, så de psykiatriske patienter, der ligger i ”gråzonen”, kan få rettidig 
hjælp, og ikke skal få det værre og ende som ”zombier” på et psykiatrisk hospital. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jesper van der Schaft      
 
 











Høringssvar ang. døgnhusene - samt personlighed og personlighedsforstyrrelser i psykiatrien 
 
Forud for psykiatiplanens høring vil jeg gerne starte med at kritisere forslaget om nedlæggelse af 
Døgnhusene i Region Midt, da jeg bestemt for mit eget vedkommende ikke på nogen måde kunne have taget 
direkte hjem efter mine indlæggelser på lukket psykiatrisk afd. - men der har Døgnhus Viborg været en god, 
blid overgang fra at have været frataget ALT ansvar for eget liv på lukket psykiatrisk afdeling - med ECT-
behandling og fast vagt 24 timer i døgnet første gang for en svær depression og til på døgnhuset at komme til 
mig selv, blive medicinsk stabiliseret og genoptage samt vise ansvar, inden jeg skulle og kunne tage hjem og 
igen tage helt ansvar for mit eget liv, samt forsøgs- og trinvist kunne fungere hjemme i dagligdagen.. OGSÅ 
selvom jeg i dagtimerne også har gået 7 år på Det Socialpsykiatriske Dagtilbud + efter indlæggelser har haft 
distrikssygeplejesker og støtte/kontaktpersoner på hjemmebesøg.. foruden ambulant behandling. Ligesom jeg 
efter anden indlæggelse boede i en længere periode på Døgnhus Viborg, da jeg igen havde det meget svært, 
samt var blevet alene mens indlagt, og det var der en overgangsperiode til at skulle kunne flytte i egen 
lejlighed og tage vare på mig selv. Derfor mener jeg bestemt ikke altid at det er NOK blot med opsøgende 
teams efter indlæggelser på de lukkede psykiatriske afdelinger – da der er mange individuelle situationer 
med hvert sit behov... Ligeledes er døgnhusene meget mere rolige og hjemlige omgivelser med miljøterapi i 
nærmiljøerne, samt med åbne døre, der opleves som knap så stor en omvæltning for nogle patienter, der 
måske ikke decideret er til fare for dem selv eller andre, men dog har det for svært til at være hjemme, og har 
brug for megen hjælp og støtte i hverdagen for en periode. Jeg er derfor bange for der vægtes forkert mellem 
mennesker og økonomi ved helt at nedlægge døgnhusene, som jo også både er velfungerende og 
veletablerede i lokalsamfundene. Faktisk synes jeg de desværre nedlægningstruede Døgnhuse er noget vi i 
stedet kan være stolte over at kunne tilbyde her i Region Midt og derfor skal bevare. Det ene behøver jo ikke 
afløse det andet, hver ting til sin situation, og der ER også allerede etablerede opsøgene psykoseteam samt 
støtte/kontaktpersonsordninger til at tage sig af de, der kan klare sig i eget hjem, i al fald i Viborg mig 
bekendt.. at udbrede behandlingen for patienter i eget hjem er som sådan en udmærket idé, men jeg synes 
ikke det behøver være på bekostning af sengepladser på de allerede eksisterende Døgnhuse, der stadig har en 
betydningsfuld funktion at kunne udføre for mange… også i fremtiden… 
 
Af ændringer på de lukkede psykiatriske afdelinger i Søndersøparken Viborg kunne jeg i stedet ønske mig at 
3. etage, som er BÅDE modtagelse og intensiv afdeling i ét blev adskilt, så man ikke nødvendigvis ved 
indlæggelse, der skal gå igennem modtagelsen, først bliver mødt med de, der er mest urolige, mest krævende 
og har det allersværest, hvis f.eks. man selv har allermest brug for ro og tryghed, og et personale der evt. har 
mere tid til at snakke med og tage sig stille og roligt af de enkelte patienter. 3. etage ER og har jeg i al fald 
oplevet som meget kaotisk, modsat de andre lukkede afdelinger eller døgnhuse, man derfra kan blive henvist 
til afhængigt af et lægelig vurderet behov for skærming ved lukkede eller åbne døre. 
 
Bortset fra at have lidt af svære depressioner, så har jeg også en grundliggende emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse af borderline type og har således været i behandling i psykiatrien i Viborg indtil 
videre i 7 år. I socialpsykiatrien har jeg arbejdet som bruger og medarbejder i Psyk. Info. Viborg med 
praktiske opgaver og deslige i kampen for at informere om kendskabet til psykiske lidelser og nedbryde 
fordomme og tabu for disse, og sidder nu også i bestyrelsen i Borderlineforeningen.dk, hvor vi kæmper for 
udbredelsen af kendskabet til denne lidelse og for bedre behandling af os og vore medlemmer både på 
landsplan og regionalt – ligesom vi også pt. er med i et bredt samarbejde med underskriftsindsamling og 
demonstrationer omkring bedre vilkår i psykiatrien. (*se link) 
 
Jeg vil ikke alene på Borderlineforeningens vegne gerne vide om det er rigtigt hvad Århus Stifttidende skrev 
d. 26/11 07 *: om der er planer om også en Klink for personlighedsforstyrrede i Viborg ligesom der 
eksisterer nu i Århus? Samt spørge om hvornår der så menes at være RÅD til en sådan? Penge var i al fald 
hvad artiklen gav som grund for at en klinik for de personlighedsforstyrrede ikke bliver en realitet på samme 
tid, som de klinikker der er planlagt i Viborg og Silkeborg for angst og tvangslidelser.  
 
Jeg personligt har ikke noget synderligt at klage over mht. mange forskelligartede behandlingsmåder efter 
behov igennem årene - og HÅBER også stadig at jeg med tiden kan få mig en velfungerende hverdag, men 



det KRÆVER hårdt arbejde og MEGEN terapi. Terapi og forskelligartet terapi for både krop og sind. Jeg 
kan dog gennem mit foreningsarbejde se, at jeg har været og er ”privilegeret” for jeg HAR fået og får megen 
terapi, samt er forbleven forholdsvis vedholdende med arbejdet deri, da jeg har mærket at det med tiden og 
langsomt hjælper mig langt mere end den medicinske behandling, jeg nu slet ikke har behov for i samme 
doser. Men måske er jeg "priviligeret" mht. terapibehandling, fordi jeg blev indlagt for andre psykiske 
lidelser, som depressioner, psykoser, og symptomer på PTSD efter gamle traumer og af at have gået med den 
grundlæggende personlighedsforstyrrelse i alt for mange år. Tilgengæld tager det så også tilsvarende lang tid 
at få bearbejdet, ikke kun de psykiske lidelser jeg først kom i behandling for, men også den bagvedliggende 
personlighedsforstyrrelse...  
 
Samtlige psykiske lidelser KAN nemlig være med en bagvedliggende personlighedsforstyrrelse, ligesom 
mange - alt for mange helt sikkert går ubehandlede rundt, og derfor mener jeg, at det kunne være godt om 
mange flere blev diagnostiseret og fik behandling OGSÅ for en personlighedsforstyrrelse - helst FØR, men 
også EFTER det går så vidt at der udvikles flere og flere "symptom”-psykiske–lidelser, også udover 
selvskade/cutting, som er ofte set i forbindelse med og er forbundet meget med borderline. - Dette kræver 
specialiseret behandling for at kunne ikke alene spotte, men også vedholde patienter med en 
personlighedsforstyrrelse af f.eks. borderline-typen i behandlingen, møde dem hvor de er og hjælpe dem med 
at komme videre igennem langvarige terapiforløb. Medicin kan dæmpe symptomerne + symptomlidelserne, 
men ikke helbrede og er derfor ikke langtidsholdbart for disse nogle gange måske lidt "vanskelige" terapi-
patienter, (... indrømmer jeg også til tider at være..) som det nuværende offentlige system ikke altid ellers er 
gearet til at håndtere, og hvor mange derfor opgiver eller opgives af systemet, eller end ikke når systemet, før 
end det går HELT GALT med mere håndgribelige og stærkt akut behandlingskrævede psykiske lidelser, eller 
som bliver svingdørspatienter på de psykiatriske afdelinger pga. gentagne alvorlige selvskade- og 
selvmordsforsøg..  
 
Jeg er som bosiddende og bruger af psykiatrien i Region Midt, samt bestyrelsesmedlem i 
Borderlineforeningen åben omkring dialog til hvordan behandlingen bedst muligt varetages for psykiatriske- 
og specielt borderlinepatienter, hvis I er villige til at høre på mine og vore medlemmers erfaringer - noget vi 
desværre her i Region Midt ikke politisk fik muligheden for, som værende en lille brugerorganisation for kun 
en enkelt brugergruppe… i denne omgang… hvorfor jeg her kommer med bidrag omkring problematikkerne 
også for denne personlighedsforstyrrelse, som meget ofte er at se på de psykiatriske afdelinger... men 
kendskabet til disse svære personlighedsforstyrrede og selvskadende mennesker er måske ikke alle politikere 
bekendt..  
 
En lidelse der dog i folketinget blev anerkendt for at være lige så stærkt invaliderende som de i det 
skizofrene spekter, da arbejdsmarkedsudvalget gennemgik loven om højere kontanthjælpssatser for de unge 
under 25 år (*Lov L91), da de blev bekendt med lidelsen igennem Borderlineforeningen via vore breve dertil 
og senere foretræde for arbejdsmarkedsudvalget.  
 
Borderlineforeningen er en forholdsvis ny og endnu også forholdsvis lille forening med ikke så mange 
midler og ressourcer, hverken økonomiske eller menneskelig, da samtlige vi bestyrelsesmedlemmer sidder 
hver især rundt om i landet og arbejder frivilligt, samtidig med at vi selv hver især er førtidspensionister og 
kæmper også hver vores kamp med psykiske lidelser, men ikke destro mindre har vi allerede opnået mange 
ting. Bla. har vores hjemmeside, der kun har eksisteret knap 1½ år allerede til dd. haft 213.224 besøgende og 
vores forum har 34.031 indlæg skrevet af mennesker med borderline, samt pårørende osv. Hvor vi støtter og 
bakker hinanden op, samt beskriver og skriver om de besværligheder, finurligheder og spørgsmål vi der fra 
hele landet med den samme lidelse kan være fælles om at dele med hinanden. Ligeledes har vi en 
bisiddergrp. der hjælper ud ved medlemmers besværlige og opslidende sager ved det offentlige, ofte med 
støtte fra æresmedlem Meta Fuglsang, advokat med møderet for Landsretten, samt vi har flere bruger-
lærerudd. foredragsholdere, der tager ud og holder foredrag osv.   
 
Borderlineforeningen har også i april måned 2007 arrangeret og afholdt en hel uge i Pakhuset Viborg med 
kunst, musik og foredrag for, om og med borderline. Med kunstudstilling og foredrag af såvel behandlere, 



pårørende, samt personlige foredrag af borderlinediagnosticerede selv, samt den nu raske forfatter til 
dokumentarromanen Glaspigen* og foredragsholder Karin Dyhr, der har mere end 70 indlæggelser bag sig, 
men nu kan kalde sig rask, ligesom Psyk Info Viborg også var repræsenteret med informationsmateriale osv. 
Alle for den fælles sag at informere om lidelsen og for at vise noget af alt det vi også kan eller kan på trods 
af vores psykiske lidelse – med åbningstale af VHK håndboldspiller Henriette Mikkelsen. Vi mødte megen 
velvilje til at støtte op omkring etableringen af dette projekt og arbejder på at gentage succesen i en vis 
udstrækning også i andre byer fremover. Information og åbenhed er vigtigt for at nedbryde fordomme! 
 
 
Mvh  
 
Linda Christensen  
linda@borderlineforeningen.dk - medlem af bestyrelsen i http://www.borderlineforeningen.dk 
 

 

 

 
Borderlineforeningen: http://www.borderlineforeningen.dk 

Borderlineforeningens forum: http://www.borderlineforeningen.dk/forum 
 

Lov L91: http://www.borderlineforeningen.dk/content/view/108/25/ 
 

Vi gik linen ud – borderlinen i Viborg i uge 17: http://www.borderlineforeningen.dk/content/view/117/2/ 
 

*Artikler omtalt fra Århus Stiftstidende d. 26/11 2007: 
 

Ulighed flere år endnu: 
http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071126/AAS/711260018/1002 

 
Håb for de personlighedsforstyrrede: 

http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071126/AAS/711260020/1002 
 

Patienter er kastebolde i psykiatrien: 
http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071126/AAS/711260016/1002 

 
Psykoterapi er ikke et mål i sig selv: 

http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071126/AAS/711260017/1002 
 

Man gjorde en pige fortræd: 
http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071126/AAS/711260019/1002 

 
 

*Glaspigen: http://www.glaspigen.dk 
 

 
 

Demonstration d. 13/12 07: http://www.borderlineforeningen.dk/content/view/262/2/ 
 

*DEMONSTRATION FOR BEDRE VILKÅR I PSYKIATRIEN D. 5. MARTS 2008: 
http://www.borderlineforeningen.dk/content/view/289/2/ 



Inspiration og ønsker til Høringssvar på Region Midtjylland psykiatriplan fra Marc 
Sander Jacobsen. 
 

1. Jeg ønsker at psykiatrien lader sig inspirere af Egmont Højskole og 
Grundtvigs Ånd. 

2. At personalet boer på bostederne og psykiatrisk hospital og er en del af 
fællesskabet. Vil løse personaleproblemet. Gode erfaring fra Egmont. 

3. På Egmont kan man kontakte sin kontaktperson, uansert hvornår man har sit 
problem. 

4. Man har et kontaktgruppemøde, hvor kontaktpersonen og den gruppe man er 
med i taler sammen. Der er forskel på at have en kontaktperson som kun kan 
den dag. Kontaktperson spiser jævnligt sammen med eleverne. 

5. Kontaktpersonen behøver ikke at have den socialpædagogdisk uddannelse, 
man kan have helt andre uddannelse f.eks tømrer og syriske. 

6. Jeg har tidligere triste erfaringer med Behandlingshjemmet Tomholtgård i det 
tidligere Viborg Amt, hvor behandling af mig, gjorde at jeg forsøgte at slå 
mig selv ihejl. 

7. Jeg har en tidliger diagnose af at være psykotisk og er lidt spastisker, og 
fysisk knoglesygdom Multiplex exatoser. Jeg fik ikke ilt til hjernen ved 
følelsen. 

8. Jeg har holdt psykosen væk ved at få lov til at drikke lidt øl og have min 
selvbestemmelse og ved at undgå at drikke vodka og stærke spiritus. 

 
Jeg ønsker dybt at psykiatrien lader sig inspirere af Grundtvigsånd og Egmont 
Højskole, hvor F.eks personal og patienter boer på samme sted. 
 
                         Med venlig hilsen 
 
                        Marc Sander Jacobsen 
 
Ps. Ønsker I yderlige oplysninger kan I ringe på 86560161 
Indskreven af Sørn Henrik Strand-Jensen.  
 





Silkeborg d. 24. Januar 2008 
 
 
Høringssvar til Regionsrådet vedrørende forslag til Psykiatriplan. 
 
Vi er en gruppe af psykiatribrugere, som i høringsfasen har været optaget af, at lave 
en underskriftindsamling, for bevarelse af de psykiatriske sengepladser på 
Regionshospitalet i Silkeborg. 
 
Vi deltog i præsentationskonferencen i Viborg d. 28.11.07 og allerede her oplevede vi 
hos enkeltpersoner og ikke mindst fra bruger- og pårørende organisationer den stærkt 
kritiske holdning til psykiatriplanens indhold (omkring nedlæggelse af sengepladser) 
, som senere i forløbet har vist sig som en stærk folkelig modstand, på tværs af 
politiske tilhørsforhold og på tværs af andre traditionelle skel. 
 
”Man kan godt tage til Horsens med en brækket arm, men det er uhensigtsmæssigt 
med en knækket psyke”.  
 
Den tryghed vi i dag har som psykisk syge, med det samarbejde der er mellem 
Lokalpsykiatri og Bostøtten, giver sig nu til udtryk ved, at der er bløde overgange 
mellem indlæggelse og det at være i eget hjem. Er man tilknyttet Bostøtten kommer 
de på besøg under indlæggelse og samarbejder med sygehuspersonalet til gavn for 
brugeren. Lokalpsykiatriens distriktssygeplejersker hjælper, når det skønnes 
nødvendigt, til ved indlæggelser og er med ved nogle af sygehusafdelingens møder. 
Der er således bundet et sikkerhedsnet for én når man i sine sygdomsperioder er mest 
sårbar og dårligt fungerende. 
Det netværk vil være væk eller i bedste fald være svært forringet, hvis I som 
politikere i Regionsrådet gør alvor af at nedlægge sengepladserne i Silkeborg 
Kommune. 
 
Vores pårørende får meget vanskelige vilkår med den lange transport til Horsens. De 
er i forvejen belastet af vores sygdom, så vi mener at det er at føje spot til skade, når 
de så i givet fald, vil blive tvunget ud på landevejen, og situationen er jo ydermere 
den, at mange familier med en syg pårørende er økonomisk dårligt stillet og derfor 
ikke har bil. Dvs. at udsigten til den helt nødvendige kontakt gennem besøg vil være 
forringet. Dette mener vi har en negativ indvirkning på vores sygdom, så 
sygdomsperioderne forlænges, i stedet for at blive afkortet. 
 
Det er godt at man i den nye psykiatriplan har tanker om udbygning af 
distriktspsykiatrien - den nyder vi i forvejen godt af, men vi mener at det er vigtigt  at 
bevare sengepladserne/ døgnbemanding lokalt, fordi man under svær psykisk sygdom 



har brug for den professionelle hjælp og assistance 24 t. i døgnet. Det hjælper ikke 
meget på trygheden, at få besøg i f.eks. en time, af et mobilt team, hvis man har stærk 
angst, er dybt deprimeret, eller er psykotisk. 
 
Kære Politikere… lad dette være hvad det er… et nødråb fra nogle brugere der på 
egen krop og psyke ved hvad vi har brug for. Vi ser gerne at det psykiatriske område 
bliver højere prioriteret politisk og økonomisk og vi vil fortsætte vores indsats for at 
bedre vores vilkår som psykisk syge. 
 
Da vi i går tog til Viborg for at overrække Bent Hansen vores 1089 underskrifter, var 
vi glade for den indsats og er helt klar på, at antallet af underskrifter alene afspejler 
vores indsats. Den egentlige mængde af mennesker der ønsker at bevare psykiatriske 
sengepladser i Silkeborg er jo langt højere.  
 

 
Med venlig hilsen 
 
Jens Juhl Nedergaard 
Inge Vestergaard 
Lene Kusk 
Bjarne Godthaab Hansen 
Helle Kroman 
Ditte Rymer Jensen 
 
 
 
 



     den 21. jan. 2008 
 
 
I forbindelse med psykiatriplanen, retter jeg mit fokus på, at der også, ind af bagdøren, indføres en 
plan, kaldet Term Modellen1[1], Fink. et. al. 
 
Jeg mener at det er ulyksaligt at de praktiserende læger er opfordret til at stille en psykiatrisk 
diagnose, uden at patienten nogen siden har haft en konsultation med en psykolog. 
 
Denne opfordring hedder Term Modellen, og er et værktøj som er udviklet af Per Fink, et al. 
Under Term modellen, når en praktiserende læge møder en patient som han mener somatiserer, dvs. 
kropsliggør en psykisk sygdom, er lægen opfordret til at forhindre kontakt med alle andre læger og 
specialister og selv stille diagnosen - kronisk somatisering.  
 
Ud over det, siger Term modellen at andre læger, og patientens familie og nærmeste, skal 
informeres om at patienten er indbildt syg2[2]. Her har vi en klar overtrædelse af tavshedspligten.  
 
Patienten bliver stemplet ” psykisk syg” uden at få diagnosen stillet af en psykolog – som løven 
anfører– og uden at der tilbydes en ordentlig behandling for den psykiske sygdom. 
Finks forslag er en slags kognitiv adfærdsterapi, hvor patienter skal møde op hos deres 
praktiserende læge, til bestemte tidspunkter, for at snakke om deres fysiske symptomer mht. til 
hvordan deres psyke har frembragt symptomerne3[3]. Dvs. at lægen er opfordret til at overtage 
psykologens arbejde uden at han/hun er uddannet til det.  
  
De problemer som opstår, er mange. Én er, at patienter som ikke er psykiske syge ikke bliver 
ordentligt undersøgt for fysiske lidelser, og der har været tilfælde hvor alvorlige sygdomme, bl.a. 
kræft og hjerteproblemer, har vært overset af læge som brugte Finks Term model.  
En sag om en hjertepatient som blev fejlbehandlet af Term modellen føres af det Etiske Råd den 19. 
jan. 2008. 
 
En anden fare for patienterne er, at psykisk syge mennesker ikke får den behandling som de har 
krav på, fordi de bare får en psuedo behandling af deres praktiserende læge, som ikke er uddannet 
til det.  En praktiserende læge kan også misdiagnosticere en patients psykiske sygdom.  
Måske lider patienten af en anden form af psykisk lidelse som en praktiserende læge ikke er erfaren 
nok til at vurdere. I alle tilfælde er patienten fejlbehandlet og chancen for helbredelse af deres gener 
går tabt.  
 
Modellen bruges nu i stort omfang i Jylland og på Fyn, og det er i den nærmeste fremtid planlagt, at 
”uddanne” flere praktiserende læger til at bruge modellen. 
Under Term modellen blev der ikke udredet for psykiske eller somatiske sygdomme, som er målet 
under psykiatriplanen for Midtjylland – side 26, 4.4.5.2.  

                                                 
1[1] Fink P, Rosendal M, Toft T. Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis. TERM-modellen. 
Århus: Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri, 2003. 
http://www.auh.dk/cl_psych/term/TERM-uptodate.pdf
2[2] TERM Modellen side 51/52 stk. 17 og 18 
3[3] TERM Modellen side 51 stk. 15 

http://www.auh.dk/cl_psych/term/TERM-uptodate.pdf


Er vores penge ikke bedre brugt på at få patienter til en vurdering af en psykolog, og i en ordentlig 
behandling, i stedet for at patienterne syltes i den praktiserende læge regi, uden håb for behandling 
og forbedring? 
 
Læger og psykologer har hver deres egen opgave, og ingen har fortjent når én overtræder de faglige 
grænser. Som lærer har jeg erfaring med samme problem, som indtraf da heldagsskolens koncept 
blev introduceret i Bjerringbro kommune. Lærere og pædagoger skulle overtage hinandens opgaver 
– lærere kom på i fritiden, og pædagoger kom på i klassen.  
Der var meget forvirring fordi personerne var tilskyndet til at udføre et arbejde som de ikke var 
uddannet til. Ingen fortjener vel dette – allermindst børnene.   
Term modellen er ikke skrevet til gavn for patienten, men som et værktøj til at hjælpe lægerne med 
at håndterer ” heartsink” patienter – dvs. de patienter som lægerne ikke kan finde en hurtig diagnose 
til4[4]. At bruge Term modellen, er bare at lovliggøre lægeligt dovenskab. 
Hvis lægen ikke nemt kan hitte på en diagnose, kan han, med brug af Term modellen, ignorere 
patientens symptomer og smerter, og lade være med at undersøger patienten. 
Han skal bare, uden en psykologisk undersøgelse, betegne det som somatisering, og så er han fri for 
at knokle for at diagnosticere de ”besværlige” patienter. Så må de godt læne sig tilbage, og ikke 
tænke mere på deres faglige arbejde, fordi Term modellen gør det lovligt at ignorere patientens 
symptomer og smerter.  
 
Alt i alt er Term modellen et dårligt koncept, som overtræder loven på flere måder og ikke hjælper 
de mennesker som har brug for det. At bruge Term modellen er at miste respekten for det lægelige 
arbejde, psykologens arbejde, og ikke mindst, respekten for patienterne.  
 
Hvor er den Lægeløftet og lægens egen etiksans, i at bruge et værktøj som ignorerer pateintens 
smerte og bryder tavshedspligten?  Jeg mener at Term Modellen er ligefremt ulovlig, og alle som 
bruger den, burde anklages for misbrug.  
 
 
Rebecca Hansen 
Bakkevænget 2 
8840 Rødkærsbro 
 
tlf: 86659485 
 
 

 
 

                                                 
4[4] Term Modellen side 50 stk. 3 



Til Regionsrådet  
 
Jeg talte med nogle patienter, om vores drømme til psykiatrien, samfundet 
og os selv, og det kom der dette høringssvar ud af. Det vil betyde 
væsentlige ændringer men jeg håber  i har mod til at påtage jer opgaven. 
Tak for det udførte arbejde mvh. SørnHenrik Strand-Jensen 
 
 
Høringssvar på Psykiatriplanen for Region Midtjylland. af Sørn Henrik Strand-Jensen med 
inspiration fra andre patienter på afdeling N8 
 

1. Der skal ligges vægt på at udvikle større mestringsstrategier overfor tankerne og følelserne i 
sindet. Som f.eks. sårbarhed, vrede, forsvarsløshed, nøgenhedsfølelse, lav selvfølelse. 

2. Psykiatrien skal tænkes ind i en samfundsmæssig helhed. 
3. Psykiatrien skal som mål have at gøre folk helt raske, sådan at de ikke ender som 

samfundsmæssig og menneskelige byrder på f.eks. flexjob og førtidspensionen. 
4. Skadestuen og Hospitalspsykiatrien skal opkvalificer, så meget at lokalpsykiatrien bliver 

mere overflødig, hellere end længere indlægges hvor der effektivt kommer til bunds i 
problemerne, end en ”discountbehandling” i en årrække, som kun lige holder mennesket over 
vandet. 

5. Patienterne skal have større indflydelse på behandlingsplanen og indlæggelsestidspunktet og 
længden. 

6. Det skal ikke kun være de økonomiske ressourcer og prioriteter som styrer udviklingen. 
7. De lægefaglige vurderings hypoteser skal evalueres oftere især ved f.eks. ”Kroniske 

patienter.” Da vi har set nogle patienter have gentagne mange indlæggelser indtil det opdages 
at de fejler noget andet og skal rummes på en anden måde. 

8. Det skal arbejdes henimod at det ikke kun er ledelsen der træffer de enkelte beslutninger. 
9. Der skal ansættes en med brugerperspektivet i psykiatriledelsen, sådan at magtbalancen 

ændres og han får beslutningskompetance. 
10. Medarbejder tillidsmanden skal sidde i psykiatriledelsen 
11. Psykiatrien skal gå fra at være diagnose baseret til mere tanke og følelsesbaseret. 
12. Recovery skal være en styrende faktor frem for kronisk patienttilgangen. 
13. Ordningen med akut psykiatri skal udfases, da det slider for meget på personalet, og giver for 

mange patienter en dårlig erfaring med psykiatrien, da de ikke når at blive helbredt inden de 
bliver udskrevet. 

14. Psykiatriledelsen skal være værdibaseret som kærligheden til et andet menneske som 
helbredende kraft. 

15. Psykiatriledelsen skal magte at tage sig at de store svigt som sker i vores i samfund og give 
mennesket mestringsstrategier og håb til at få en normal tilværelse. 

16. Forskningen skal styres i at blive rask uden medicin. 
17. Tid til patientkontakt skal opprioritere.  
18. At skabe kontakt skal være det bærende element i alt behandling ikke stilhed og afstandtagen. 

Man Kan føles sig noget så ensom når man er manisk og psykotisk, og ikke får anerkendelser 
for det menneske man også er. 

19. Behandlingsplanen skal være helt individuelt for hver patient og ikke kun diagnose bestemt. 
20. Personalet skal blive bedre til at indrømme deres angst og sårbarhed overfor patienterne og 

personalet skal ikke være bange for at åbne sig og få for meget kontakt. 
21. Mangel på kontakt giver nogle gange fejldiagnosering og manglende opdagelse af traumatiske  

         begivenheder, som har væsentligt betydning for sindet og familierelationerne. 
22. Patienterne skal være med til at vurdere hvilke diagnoser de evt. har og om det passer til deres 

livsmønster. 



 

Afsnit 4 
 
 

Høringssvar fra afdelinger, teams etc.  
• Afd S. Århus Universitets Hospital, 

Risskov 
• Døgnhuset, Viborg  
• Gerontopsykiatrisk afdeling E6 og 

Gerontopsykiatrisk ambulatorium 
Regionspsykiatrien Herning  

• Gerontopsykiatrisk Team, 
Regionspsykiatrien Holstebro  

• Gerontopsykiatrisk Team, 
Regionspsykiatrien Horsens  

• Klinik for Mani og Depression, Århus 
Universitetshospital, Risskov  

• Lars Thorgaard, Speciallæge i 
Psykiatri, Regionspsykiatrien Herning 

• Musikterapeuterne i psykiatrien i 
Region Midtjylland  

• Niels Bo Nielsen, 1. reservelæge 
Gerontopsykiatrisk afdeling, 
Regionspsykiatrien Herning  

• Opsøgende psykoseteam  
• PsykiatrisSkoleVest 
• Psykologerne på Gerontopsykiatrisk 

afdeling, Århus 
• Psykologerne på gerontopsykiatrisk 

afdeling, Århus Universitetshospital, 
Risskov  

• Psykologgruppen på Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Regioncenter, 
Risskov 



 

Side 2

• Team for Misbrugspsykiatri, Distrikt 
Øst  



Risskov d 25.1.2008 
 

 
Høringssvar til forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland vedr Opsøgende 
psykoseteam 
 
 
På møder i afdeling S og sidst ved ledermøde d.12.12.2007 har vi med stor interesse 
diskuteret, det fremsendte meget gennembearbejdede forslag til Psykiatriplan for Region 
Midtjylland og kommet med vores bemærkninger omkring ting, som vi syntes kunne 
uddybes eller som vi syntes manglede. 
 
Det skal anføres, at set ud fra vores synsvinkel, er der et stort og stigende behov for at få 
etableret Opsøgende psykoseteams i region Midtjylland, som det også fremgår af 
høringssvar fra afdelingsledelse S. 
 
Af forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland fremgår inden for dette punkt bla på p.35-
36: 
 
”Det anbefales, at følgende etableres: 
-distriktsdækkende mobilteams og en opsøgende funktion/retspsykiatrisk team, hvor 
førstnævnte giver intensiv behandling i patientens hjem i en tidsafgrænset periode, mens 
sidstnævnte tilstræber at fastholde ustabile patienter, herunder retspsykiatriske patienter, i 
behandling”. Det er anbefalet for distrikt Vest og distrikt Syd, men ikke for distrikt Øst. 
 
På p.37 fremgår endvidere: 
 
”Det anbefales, at der udarbejdes fælles regionale retningslinier for voksenpsykiatriens 
mobilteams, opsøgende funktioner ….” 
 
Af det følgende fremgår en kort beskrivelse af Opsøgende psykoseteams og vores 
anbefaling.    
 
Opsøgende psykoseteam, der er den danske betegnelse for Assertive Community 
Treatment (ACT) overfor patienter med langvarige sindssygdomme, har i adskillige 
randomiserede undersøgelser, der overvejende er udført i USA, dokumenteret betydelige 
positive effekter. Disse effekter drejer sig især om bedre fastholdelse i behandling, større 
tilfredshed med behandlingen og mindre forbrug af det psykiatriske sygehusvæsen (1). 
 
I 1999 udkom på Institut for Sundhedsvæsen en såkaldt MTV rapport, der samler den 
videnskabelige dokumentation for effekter af ACT-modellen. Heri konkluderes, at 
opsøgende psykoseteam bør indføres som den overvejende model for behandling og 
støtte til mennesker med langvarige sindssygdomme (2). 
 
På tidspunktet for publicering af den danske MTV rapport havde en modeltro udgave af 
ACT-modellen ikke været evalueret i nogen undersøgelse i Europa. Derimod havde 
modificerede modeller, især i form af intensiv case management været testet (3;4). Der 
blev ikke i sådanne undersøgelser fundet væsentlig reduktion i forbrug af det psykiatriske 
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sygehusvæsen. Der er senere gennemført undersøgelser af mere ACT-lignende modeller i 
en i øvrigt meget veludbygget engelsk distriktspsykiatri, og her er tillægsgevinsten ikke så 
stor som forventet fra de amerikanske undersøgelser (5). 
 
Disse forskelle i effekt mellem især engelsk og amerikansk distriktspsykiatri kunne dreje 
sig om (6;7) 
 

• Manglende modeltroskab 
• Forskel i kvalitet og indholdet i det arbejde der udføres af en case maneger 
• Forskelle i social- og sundhedsvæsenets organisation 
• Forskelle i kvaliteten af hvad standardbehandling består af 

 
Disse forhold indicerede i sig selv nødvendigheden af en videnskabelig afprøvning af ACT-
modellen i Europa incl. Danmark, inden den bliver mere generelt implementeret. 
 
Det første videnskabelige projekt i Danmark vedrørende opsøgende psykoseteam blev 
etableret i Sønderjyllands Amt i 2001. Parallelprojekter blev etableret i Storstrøms Amt i 
2002 og i H:S 2003. Der foreligger afrapportering af undersøgelsen fra Sønderjyllands 
Amt. I denne undersøgelse fandtes mange positive effekter af indsatsen (8). Der foreligger 
endnu ikke videnskabelig afrapportering fra de andre danske undersøgelser, men fra 
projektlederen i H:S er oplyst, at deres resultater svarer til de, der blev opnået i 
Sønderjyllands Amt.  
 
I april 2006 blev der indgået aftale mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen om, at der 
skulle indføres opsøgende psykoseteams i Danmark. I de satspuljemidler, der blev 
bevilget efter godkendelse af Finansloven for 2007, blev der øremærket et større beløb til 
opsøgende psykoseteams. 
 
Men hvad er et opsøgende psykoseteam? 
 
Den model for opsøgende psykoseteam, der er blevet udviklet i Madison, er blevet 
modificeret adskillige gange. Essensen af modellerne vurderet ud fra effekterne er (9;10): 

• At der er teamtilgang, dvs. at patienten har en primær kontaktperson i teamet, og at 
teamet sammen er ansvarlig for alle patienterne 

• At teamet er tværfagligt sammensat 
• At teammedlemmerne som primære kontaktpersoner har 8 – 10 patienter hver 
• At teamet yder størstedelen af alle ydelser inden for alle fagområder 
• At patientkontakten foregår ved hjemmebesøg eller i lokalområdet 

 
Ved behandlingen fokuseres på: 

• Vedvarende opsøgende indsats 
• Regelmæssige, aftalte samtaler 
• Psykoedukation 
• Problemløsning 
• Kriseintervention 
• Social færdighedstræning 
• Medikamentel behandling 
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• Udnyttelse af lokalsamfundets muligheder 
• Koordinering, internt og eksternt 

 
Der anvendes ofte gruppetilbud, hvor de mest kendte er: 
Socialfærdighedstræningsgrupperne am Liberman (11) samt Psykoedukation am 
McFarlane (12). Der anvendes ofte en eller anden form for aflastningsfamilie eller 
støttefamilie (13), samt hjælp til integration på arbejdsmarkedet (14). 
 
Tønder-modellen består af elementerne: 

• Essensen af Madison-modellen 
• Intensiv case management 
• Psykoedukation am McFarlane 
• Social færdighedstræning am Liberman 
• Crisis Home 
• Supported employment 
• Behandlingsplan 

 
Hvordan arbejdet er foregået i Tønder-teamet og hvilke resultater, der er opnået, er 
intensivt beskrevet (8). 
 
Det skal anføres, at opsøgende psykoseteam i Tønder blev etableret som et 
supplerende tiltag til den eksisterende distriktspsykiatri og et supplerende tiltag til den  
eksisterende kommunale socialpsykiatri. 
 
Målgruppen for opsøgende psykoseteam kan afgrænses ud fra en algoritme, hvor der dels 
skal være en psykotisk hoveddiagnose (F20, F22, F25 eller F30/F31) og en bidiagnose 
enten ved misbrug (F10-F19) eller retspsykiatrisk foranstaltning (Z04.6) eller stort forbrug 
af sundhedsvæsnets ydelser de foregående 2 år. Den målgruppe, der beskrives ud fra 
denne algoritme er anvendt i MTV-rapporten (2) og ved de danske undersøgelser, hvor 
der er etableret opsøgende psykoseteam. 
 
De fleste undersøgelser vedrørende opsøgende psykoseteam omhandler et såkaldt 
alment team. I sådanne teams har 20 – 30 % af patienterne supplerende misbrug og 10 – 
20 % dom til behandling. Der findes også specialiserede ACT-team, hvor en type kun har 
svært psykisk syge, der samtidig har dom til behandling, prøveløsladt mv  (15) eller svært 
psykisk syge, der samtidig har svært misbrug (16). 
 
Hvordan skal et opsøgende psykoseteam se ud hos os i Region Midt? 
 
Opsøgende psykoseteam i sin amerikanske form er intensiv beskrevet af Stein (9) og den 
hidtidige danske form, hvor der er parallelprojekter i Storstrøms Amt og H:S er intensiv 
beskrevet af Aagaard (8). Men det er også sådan, at når man nu det enkelte sted som et 
supplerende tiltag skal etablere et opsøgende psykoseteam, så må der nødvendigvis 
tages vidtgående hensyn til, hvordan behandlingstilbuddene over for disse patienter hidtil 
har fungeret, og hvordan organisationen og dens interne – eksterne samarbejde fungerer. 
Og så er der også god tradition i Danmark for en lokalbaseret udviklingsproces, så man 
sætter sit eget præg på det, man vil etablere. Den danske bog om opsøgende 
psykoseteam (8) er på mange måder at betragte som en kogebog, så det er det enkelte 
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sted, der finder ud af, hvordan de vil lave maden, servere den, og hvordan de vil 
samarbejde om det, men under vilkår af høj grad af modeltrofasthed. 
 
I Århus Amt har vi for nylig gennemført en stor undersøgelse med kommunale og 
amtskommunale data vedrørende økonomi, personaler, patienter, ydelser og effekter, bla 
med henblik på empirisk begrundede argumenter for etablering og dimensionering af 
Opsøgende psykoseteams i det område. Resultater herfra med titlen: Målgruppe for 
Opsøgende psykoseteam. En epidemiologisk undersøgelse fra Århus Amt 1995-2005 inkl. 
er sidst formidlet ved foredrag ved Psykiatriens forskningsdag på Risskov d. 23.10.2007. 
 
 
Anmodning 
 
Der anmodes om, at der i endelig Psykiatriplan for Region Midtjylland indføjes 
anbefalinger om etablering af almene Opsøgende psykoseteams i alle tre distrikter, og at 
disse teams bliver monitoreret og forskningsmæssigt evalueret. I distrikts Øst anmodes 
om, at der i første omgang etableres et Opsøgende psykoseteam i afd. S, der evt. kan 
indplaceres på psykiatrisk skadestue/modtagelsen, Århus Universitets Hospital, Risskov,  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Aagaard 
Overlæge dr.med. 
Afd S. Århus Universitets Hospital, Risskov 
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Høringsindlæg vedr. ny psykiatriplan.

I den nye psykiatriplan lægges der op til at skille gerontopsykiatrien fra almenpsykiatrien og
placerere den i Herning, med satelitfunktion i Viborg og Holstebro.

Til denne fordeling har vi følgende indsigelse:
Til forskel fra Herning har vi i Holstebro to besatte overlægestillinger, hvor man i Herning ingen
har.
I Holstebro er der etableret en velfungerende hukommelsesklinik, bemandet med en psykolog og
en overlæge (ligesom der arbejdes på at få ansat en sygeplejerske), hvor ukomplicerede
demensudredning foregår. 

I Holstebro har vi ikke på noget tidspunkt haft rekuteringsproblemer af sygeplejersker eller
social-og sundhedsassistenter, ligesom alle lægesstillinger er besatte.
En væsentlig årsag til dette, mener vi er de tanker, der ligger bag “Holstebromodellen”, idet der
både blandt patienter og personale hersker stor tilfredshed med det centrale i modellen, nemlig
en høj grad af kontinuitet med gennemgående behandlere i patientforløbet.

På nuværende tidspunkt indlægges gerontopsykiatriske patienter på psykiatrisk afdeling i
Holstebro, på 7. etage, hvor det ene team udelukkende arbejder med gerontopsykiatriske
patienter. Ved ikrafttrædelse af den nye struktur, vil det være muligt at se på en ændring af
fordelingen af patienter i Holstebro således, at 7. etage udelukkende forbeholdes
gerontopsykiatriske patienter. Dvs, at hvis man vælger at placerer Distrik Vest´s
gerontopsykiatriske patienter i Holstebro istedet for i Herning, vil man kunne undgå en
ombygning, da der vil her være plads til 14 patienter i Holstebro. Der er  mulighed for
umiddelbar kontakt til somatikken,  herunder tættere kontakt til neurologisk afdeling, idet denne
er placeret i Holstebro.
 
Ser man på  geografien over Distrikt Vest, er Holstebro afgjort mere centralt beliggende i
forhold til Herning, hvilket bestemt ikke er uden betydning, når vi har med den ældre
befolkningsgruppe at gøre.

Med venlig hilsen
Sekretær Lilli-Ann Nielsen
Distriktssygeplejerske Helle Rønnow
Distriktssygeplejerske Erling Frederiksen
Psykolog Lene Ravn Christiansen
Overlæge Finn Andersen
Distriktssygeplejerske Lene Kjær

Gerontopsykiatrisk Team, Holstebro.
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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE 
FORSLAG TIL PSYKIATRIPLANEN for Region Midtjylland 2007 –  
fra Gerontopsykiatrisk Team, Regionspsykiatrien Horsens 
 
 
 
 
Demografien taget i betragtning er det ikke hensigtsmæssigt at reducere de gerontopsy-
kiatriske centre fra de nuværende fem til kun to centre i Region Midtjylland. 
Antallet af +65-årige forventes næsten fordoblet frem til år 2020. – Når dette nu er en realitet, 
er det vigtigt at få lavet en holdbar plan, hvori medtages kvalitet, specialisering og faglighed.  
Visionerne i Psykiatriplanen lægger netop op til specialisering og faglighed, hvilket vi ser som 
positivt. 
Vi har dog følgende kommentarer til Psykiatriplanen: 
 
Ældre og deres pårørende er ikke som de yngre mobile, det er jo netop derfor, vi vælger at se 
dem i eget hjem. Derfor bør der minimum være tre gerontopsykiatriske centre med optageom-
råder svarende til dem, der gælder for almenpsykiatrien. Med andre ord et center i Distrikt 
Syd, et tilsvarende i Distrikt Vest og et tilsvarende i Distrikt Øst. 
 
Vi ser det som en meget dårlig løsning, at Gerontopsykiatrisk Team i Distrikt Syd fusioneres 
med Århus. Begrundelsen er blandt andet, at vi ved en sådan model forventer, at det frie sy-
gehusvalg vil medføre, at en meget stor del af områdets ældre vil søge behandling i Vejle, 
hvor der bliver akut beredskab for psykiatrien samt gerontopsykiatriske senge. Dette vil derfor 
få store økonomiske konsekvenser for Region Midtjylland. De ældre vil med rette også mene, 
at det er diskriminerende, at de på grund af alder skal indlægges i Århus, når yngre med til-
svarende lidelser kan indlægges i Horsens.  
 
Hvis optageområdet for gerontopsykiatrien i Distrikt Syd udvides, så det svarer til almenpsyki-
atriens optageområde, vil der være grundlag for at oprette en selvstændig gerontopsykiatrisk 
enhed med egne senge og selvstændig ledelse.  
Det talmateriale, der ligger til grund for udredning omkring bæredygtighed, har ikke taget høj-
de for tilvækst af ældrepopulationen. 
 
Vi har allerede på nuværende tidspunkt et højt specialiseret team. Vi har indtil årsskiftet 
01.01.07 haft ansvaret for hele Vejle Amt. Vi samarbejder med andre specialer, har udviklet 
en samarbejdsmodel med Shared Care med almen praksis og kommunerne, og vi har ligeledes 
et tæt samarbejde med de pårørende. Vi oplever en meget stor tilfredshed i pårørendeunder-
søgelser, derfor er der ingen grund til at tro, at patienterne vil mene, at de får mere kvalitet og 
større faglig ekspertise ved at lade sig indlægge i Århus.  
 
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har akut beredskab. De har et specialiseret 
geriatrisk team, som vi i stigende grad har et samarbejde med. Der er i Psykiatriplanen netop 
lagt op til vigtigheden af samarbejde med somatikken. Det vil medføre kontinuitetsbrud for 
patienterne, hvis de skal indlægges i Århus, idet det ikke vil være muligt for de samme be-



handlere, som varetager den ambulante behandling, også at følge dem under indlæggelse. 
Ligeledes vil det blive problematisk og medføre kontinuitetsbrud, hvis en patient, indlagt i ge-
riatrisk regi, som har brug for en psykiatrisk seng, skal overflyttes til Risskov/Århus. Det vil 
forringe mulighederne for et godt samarbejde med geriatrien, almen praksis og kommunerne.  
 
Samarbejdet med de praktiserende læger kompliceres ved, at de skal sende henvisninger på 
ældre med psykiatriske lidelser til Århus, og henvisninger på patienter med almenpsykiatriske 
lidelser til Horsens.  
 
Vor elektroniske patientjournal er veludviklet (bl.a. snitflader til Labka og røntgen, integreret 
dikteresystem). En sammenlægning med afdelingen i Århus vil give store problemer og sætte 
os væsentligt tilbage i udviklingen, med mindre man vælger at koble dem på vort system, 
hvilket vil blive overordentligt bekosteligt. I Risskov anvendes det patientadministrative sy-
stem til notatskrivning (hvilket system vi for længst er gået bort fra), og rent teknisk er det 
ikke muligt at blive tilknyttet Risskov-systemet i Horsens, jf. erfaringer fra RCT’s etablering i 
Horsens. 
Historikken i patienternes journal vil forsvinde ved evt. overgang til andet system, hvilket især 
vil være uhensigtsmæssigt i forbindelse med de visioner, der er i Regionen for en fælles pati-
entjournal inden for en overskuelig årrække. 
 
Faglig bæredygtighed opnår man blandt andet ved at afsætte de ressourcer, der skal til for at 
dække behandlingsbehovet, jf. forholdene i England, hvor gerontopsykiatrien råder over 1/3 af 
alle ressourcer i psykiatrien. Der er i oplæggene fra arbejdsgrupperne lagt op til, at der selv-
følgelig skal være et fagligt samarbejde på tværs af centrene i regionen for at sikre en stadig 
faglig udvikling.  
 
Endeligt forestiller vi os, at der på sigt kunne udvikles en fælles geriatrisk-gerontopsykiatrisk 
afdeling.  
 
En reduktion i de gerontopsykiatriske centre til to, som der er lagt op til, vil opleves som en 
discountmodel og endnu et signal om, at ældreområdet nedprioriteres, på trods af at gruppen 
af +65-årige forventes fordoblet. 
 
 
 
Overlæge Anne Olesen 
Afdelingssygeplejerske Susanne Rasmussen 
Gerontopsykiatrisk sygeplejerske Grethe Lauritsen 
Gerontopsykiatrisk sygeplejerske Kirstine Raunkjær 
Psykolog Lasse Jensen 
Psykolog Anders Mortil 
Sekretær Charlotte Teglgaard Sørensen 
Sekretær Inge Skovgaard Jensen 
 
Gerontopsykiatrisk Team 
17.12.07/is 



      6.12.07 
 
 
Kommentarer til Psykiatri plan for Region Midtjylland fra Klinik for Mani og Depression, 
Århus Universitetshospital, Risskov. 
 
Det nævnes eksplicit under pkt. 4.3.3, at OPUS-indsatsen, selvmordsforebyggelse, behandlingen af 
angst- og tvangslidelser og af personlighedsforstyrelser gøres regionsdækkende, bl.a. gennem  
oprettelse af klinikker i alle voksendistrikter. Vi erkender, at det kan være uhensigtsmæssigt at 
konkretisere specialiseringen af det (store) affektive område på dette niveau af planlægningen, men 
savner alligevel en formulering, som (tilsvarende de andre behandlingsområder inden for De 
Psykiatriske Specialklinikker) åbner for etablering af affektive klinikker, idet mindste indenfor det 
bipolare område, som kræver en særlig ekspertise.  
 
I forlængelse af ovennævnte finder vi det også naturligt, at der (under pkt. 5.3.6) peges på Klinik 
for Mani og Depression som et (evt. fremtidigt) kompetencecenter. I forvejen forventes Klinik for 
Mani og Depression (pkt. 5.3.4.3) at have konsulentfunktion i forhold til hele regionen (en 
udvidelse i forhold til det nuværende). Yderligere er der allerede rundt omkring i regionen en 
begyndende specialisering i og indenfor det affektive spektrum (en specialisering som jo forventes 
at fortsættes og udbygges), som allerede trækker på Klinik for Mani og Depression. Disse forhold 
bevirker, at Klinik for Mani og Depression således allerede reelt, men uformelt er et begyndende 
kompetencecenter.  
 
Under pkt. 5.3.4.3 anføres at Klinik for Mani og Depression har behandlingsopgaver i forhold til 
Distrikt Øst. Som bekendt er optageområdet i dag Universitetshospitalets optageområde. Hvis man 
fortsat mener, at det skal være sådan, bør sætningen korrigeres.  
 
Under pkt. 4.4.4 anbefales psykoedukation og mestringsstrategier. Vi finder det vigtigt, at det gøres 
klart, at også disse aktiviteter bør specifikt tilrettes de enkelte sygdomme. 
 
 
 
Med venlig hilsen og på vegne af Klinik for Mani og Depression 
 
 
Rasmus W. Licht 
Klinikleder 
Specialeansvarlig overlæge, ph.d. 
 
 
 
 



En mangel 
Med respekt for de gode ting i Psykiatriplanen er der efter min læsning og 
mit skøn en meget stor mangel i planen: En mangel som vi, der er meget 
tæt på afdelingerne, 
og dermed de vanskeligste patientforløb, mærker meget intenst (og vel 
også nogle udløbere/konsekvenser af den mangel, der for en stund siden 
var ved at medføre strejke i Århus?). Denne mangel er noget, jeg også 
erfarer mange steder, hvor jeg kommer rundt og har det privilegium at få 
lov til at hjælpe til med behandlingen af patienterne med de sværeste 
vanskeligheder. 
 
Mangel på langtidsafdelinger/langtidsbehandlingspladser 
Vi har ingen langtidsafdelinger i psykiatrien længere. Det er mange år 
siden, de sidste blev lukket. Der er ikke tænkt nok på de allermest sårbare 
og allermest syge patienter, som lider af svær psykose, i Psykiatriplanen. 
De patienter, som har mange korte indlæggelser (fordi det nu er korte 
indlæggelser, der efterstræbes, og på visse måder godt for det. Men den 
behandlingsideologi har altså i tillæg til visse positive virkninger for nogle, 
store bivirkninger for en temmelig stor gruppe af de allermest syge og 
sårbare, som ikke kan klare sig med korte indlæggelser, og som heller ikke 
kan klare sig ude i egen bolig eller boinstitution.  
 
Altså: De mennesker som ikke er i socialpsykiatriske institutioner, hvad 
enten fordi de ikke ønsker at modtage et tilbud, eller fordi de endnu ikke er 
klar hertil på anden måde, eller fordi der ikke er/var en plads når/da de 
endelig i en periode er/var motiverede.  
 
De mennesker som (heldigvis) ikke (endnu) har fået dom til behandling.  
 
De patienter, hvor der er brug for en længere periode med 
tvangsforanstaltninger, og hvor afdelinger med korte indlæggelsestider 
ikke slår til.  
 
De patienter som i perioder ikke magter at være i socialpsykiatriens 
institutioner, og som indlægges igen og igen og udskrives til samme 



situation uden at der er sket et kvantespring ind i nye 
mestringsmuligheder.  
 
De mennesker som i tillæg til mange andre af psykosens konsekvenser 
kæmper med omfattende selvskadning (selvskadning forstået i et meget 
bredt spektrum, herunder også misbrug) og dernæst må kæmpe med 
omfattende konsekvenserne af den 
omfattende selvskadning.  
 
De mennesker med så alvorlige psykotiske symptomer (f.eks. omfattende 
stemmehøring), og hvor medikamenter ikke virker tilstrækkeligt eller slet 
ikke, og hvor der (som i al anden god psykiatrisk behandling, men her i 
altomfattende grad) er bud efter omfattende supplerende indsatser med 
henblik på hjælp til selvhjælp: Bedre mestring.  
 
De patienter, hvor en boform på en socialpsykiatrisk institution og de 
livskvalitetsforbedringer et sådant tilbud vil kunne bringe, ikke er mulig 
at få til at "virke" uden en længerevarende forudgående specialiseret 
indsats med relationsbehandling, miljøterapi og mestring.  
 
Der er tale om mennesker der ofte har flere diagnoser, og som da også 
kommer til at havne mellem flere stole i den kommende specialisering, og 
ofte patienter som er så syge, at specialklinikkerne i sig selv må melde pas 
(og nok allerede gør det?) og hvor specialklinikernes indsats så kommer til 
at bestå at en tidvis konsulentbistand med en form for supervision. Måske 
går det sådan? Hvem ved ? Min største frygt er, at den på mange måder 
velkomne og nødvendige specialisering desværre vil komme til at gå ud 
over de allermest syge. Og hvis psykiaterne  -  de alt for få der er - så 
langsomt (måske kommer det til at gå hurtigt ?) finder spændende og 
interessante arbejdsområder på specialafdelinger, og med patienter som 
faktuelt er lettere at hjælpe. Sådan er det jo gået indtil nu. (Matthæus-
effekten: ”De som har skal gives, fra de som ikke har skal der endog 
tages”. Jeg har skrevet herom i en af mine bøger. At denne effekt gælder i 
mange facetter af psykiatrien (og mellem mennesker i almindelighed) og 
den har desværre også altid haft indflydelse i psykiatrien). Tænk også på 
psykiater-psykiatrien i dag, som naturligvis søger at afstigmatisere faget og 



søger at profilere faget ved at gøre det mere attraktivt og håbefuldt overfor 
lægestuderende, yngre kolleger og andre kommende fagfolk med, at der er 
store helbredelsesmuligheder i moderne psykiatri: Men det der fremhæves 
er behandlingsmulighederne for de patienter, 
som ikke er så hårdt ramte, som de mennesker jeg her taler om 
(Oprustning af behandling af depressive mennesker, angste mennesker, 
mennesker der lider af tvang mm., og alt dette helst ambulant i 
specialklinikker). Der risikerer at blive endnu færre ressourcer til at 
behandle de allersygeste patienter i almen-psykiatrien, når der satses på 
specialisering. Det allersværeste har altid en tendens til at blive 
glemt/overset/fortrængt i det menneskelige sind, hvilket i allerhøjeste grad 
også gælder grupper og samfund. 
 
Opkvalificering og oprustning i almenpsykiatrien 
Der er altså i allerhøjeste grad brug for en betydelig oprustning og 
opkvalificering i indsatsen i almenpsykiatrien - og ikke kun i 
distriktspsykiatrien og de med tilhørende ambulante og opsøgende teams 
(som selvsagt er meget vigtige), men også i den "senge-baserede” 
behandlingspsykiatri. Psykiatriplanen bør efter min overbevisning gøre 
beslutningstagerne meget klart opmærksom på dette problem. 
Og kunne vi så bare samtidig få afskaffet betegnelsen "senge- psykiatri" 
som jo signalerer, at man ligger i en seng (og bliver rask), rent sprogligt 
set. Vi taler om at "nedlægge senge", men kunne faktisk ret let kunne 
komme til at tale om behandlingspladser. Sproget skaber virkeligheden ! 
Og næste skridt er så at tale om at udbygge antallet af specialiserede 
behandlingspladser!  
 
I Herning i det gamle Ringkøbing Amt og indtil nu, har vi i afsnittene 
kunnet rumme at have et eller to lange intensive forløb med sådanne 
patienter, og vi har kunnet afset omfattende ressourcer til at skabe de 
"sømfrie overgange" mellem behandlingsafdelingen og socialpsykiatrien. 
Dette med gode resultater og stor betydning for de konkrete mennesker, 
som får og har fået tilbuddet. Det er min frygt, at dette risikerer snart at 
være en saga blot. Indlæggelsestiderne presses ned alle steder.  Der er 
planer om yderligere reducering af behandlingspladser i regionen, samlet 
set. Der er aktuelle afmatningstendenser på grund af mangel på 



kvalificerede medarbejdere især sygeplejersker og psykiatere (selv på 
universitetsafdelinger). Der skal arbejdedes meget med opgave-glidninger 
de næste år, og fagforeningspolitiske faktorer kan helt sikkert komme 
til at spille ind, uden at det nødvendigvis blive entydigt kreativt (selv 
om man må ønske sig det bedste). Og vi har overenskomstforhandlinger 
foran os, som nok kommer til at stramme budgetter mere op, eller hvad? 
 
Konklusion 
Summa summarum: Jeg ville ønske, at man kunne og ville sikre de 
allermest syge sårbare også i Psykiatriplanen (lad os alle reflektere over, 
hvorfor det ikke er gjort i tilstrækkelig grad? Eller tager jeg fejl i min 
læsning?), sådan at ansvaret for denne sikring ikke alene kommer til at 
ligge hos medarbejderne, der samarbejder med disse mennesker så godt 
de/vi kan (og som vil strække sig langt for ikke at svigte ansvaret, selvom 
ressourcer  udtømmes og rammer indsnævres, men som så i konsekvens 
heraf risikerer at komme til at betale noget af prisen selv (nedslidning mm. 
og så dernæst konsekvenserne heraf for ”systemet” med de mange 
sygemeldinger).  
 
Der bør enten være mindst én specialafdeling i regionen -  og allerhelst 
flere - som kan påtage sig lange behandlingsforløb med de allermest 
sårbare.  
 
Eller endnu bedre: Der bør være en realiserbar og realiseret vision om, at 
hver almenpsykiatriske afdeling får muligheder for at kunne gennemføre 
sådanne længerevarende specialiserede miljøterapeutiske forløb baseret på 
relationsbehandling og bibringelse af gradvis øget mestringskompetance 
og optræning af færdigheder  (på op til et år) med disse patienter, og hvor 
der også er ressourcer og tid afsat til at få alle de gode 
samarbejdsprincipper og samarbejdsrelationer  mellem 
behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, pårørende og andre netværk til at 
fungere i praksis, og ikke kun i de mange anbefalinger i rapporter, der 
løbende udfærdiges fra udvalg efter udvalg, hver gang en ny 
organisationsmodel (Psykiatriplan) er vedtaget (og som der lige nu igen er 
velmente og visionære (og tidkrævende – tid som går fra arbejdet med 
brugere/patienter) udvalgsarbejder i gang igen med overalt i region og 



kommuner. Ting vi faktisk allerede ved, men hvor det der på alle områder  
mangler er tid, tålmodighed og tid til tillidsskabende samarbejds- og 
mestringsrelationer).  
 
Desuden skal der afsættes ressourcer til kvalitetsudvikling og forskning 
netop indenfor dette område af almen-psykiatrien. Der er brug for 
vdvarende kompetanceøgning på dette område: Kompetance og viden som 
må deles mellem afdelinger a la f.eks. Gennembrudsmetoden, og hvor der 
er løbende uddannelse af nøglepersoner fra de forskellige enheder i 
regionen. 
 
 
Venlig Hilsen 
 
Lars Thorgaard 
Speciallæge i psykiatri 
Deltidsansat overlæge ved regionspsykiatrien  Herning og praksis med 
psykoterapi og supervision i Århus. 





 
 
Det er alment accepteret at kalde specialerne for psykiatriske lidelser hos børn, unge og voksne for:  Børnepsykiatri, 
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.  
Jeg synes, at man i regionen bør vedtage at "omdøbe" gerontopsykiatri til ældrepsykiatri, helt i tråd med de øvrige 
specialers benævnelse.  
Det er umiddelbart forståeligt for brugere og pårørende i modsætning til navnet gerontopsykiatri, som næppe siger 
andre end fagfolk noget som helst.  
 
Med Venlig Hilsen  
 
 
Niels Bo Nielsen  
 
1.Reservelæge ved- indtil videre- Gerontopsykiatrisk Afdeling, Regionshospitalet i Herning  
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PsykInfo 
Vi kan fuldt ud tilslutte os psykiatriplanens anbefaling af PsykInfo og Psykiatriskolen 
som omdrejningspunkt for et aktivt informationsarbejde. 
 
Hvis planens overordnede målsætning om at tilvejebringe et ensartet serviceniveau i 
hele regionen skal realiseres, bør PsykInfos virksomhed (bibliotek, vidensopsamling 
og –formidling, offentlige arrangementer mv.) dog udbredes til også at dække Distrikt 
Vest, ligesom der selvfølgelig skal være tilbud om psykoedukation i alle tre distrikter.  
 
PsykInfo har de sidste par år påbegyndt en fysisk decentralisering af tilbuddet, netop 
for at sikre, at både brugere, pårørende og ansatte har let adgang til den information, 
som er en afgørende forudsætning for at kende og dermed mestre sygdommen.(s. 16 
+ s. 24)  
 



Psykiatrisk Forskningsbibliotek: 
Såfremt Psykiatrien i Region Midtjylland skal være på det højeste internationale ni-
veau, fordrer det lige og let adgang til elektroniske informationsressourcer. Lige så vig-
tigt er det, at de faglige kompetencer til styring og betjening af disse er til stede. 
Forskningsbiblioteket kan bidrage med formidling af informationsressourcer til medar-
bejdernes faglige udvikling, efteruddannelse og kvalitetsudviklingsarbejde samt indgå 
som samarbejdspartnere ved udvikling af informationsstrategier. 
 
Forskningsbiblioteket vil være en naturlig medspiller i opbygningen af kompetence-
centre, vidensnetværk og internetportal til fremme af vidensdeling i regionen. (s. 40-
41). Forskningsbiblioteket kan understøtte, at det arbejde der udføres er evidensbase-
ret og dokumenteret, ved at stille søgeteknisk ekspertice til rådighed ved både større 
og mindre omfattende informationssøgninger. Ligeledes vil vi løbende arbejde for, at 
alle relevante databaser og elektroniske tidsskrifter er tilgængelige for alle ansatte in-
denfor psykiatrien i Region Midtjylland. 
 
Konklusion 
Vi betragter de to afdelinger i Psykiatrisk Videncenter som kompetente aktører, til at 
Psykiatrien i Region Midtjylland sikres et godt omdømme (kapitel 2). 
Konkret mener vi, at vi med baggrund i vores kompetence og mangeårige erfaring kan 
være et (stort) aktiv ved udarbejdelsen af strategier for information, kommunikation, 
uddannelse, kvalitetsarbejde og forskning og stiller os derfor til rådighed i det videre 
arbejde. 
 



 Psykiatriplan - høringssvar    
 

Holstebro, d. 14. december 2007 
 
 

Psykiatriskole Vest har følgende kommentarer til forslag til Psykiatriplan for Region 
Midtjylland. 
 
s. 10. 
PsykInfo og Psykiatriskolen er omdrejningspunkt for et aktivt informationsarbejde og 
dialog med brugere, patienter, pårørende og offentligheden, som foregår i hele 
regionen. 
Kommentar: Psykiatriskolens korrekte navn er Psykiatriskole Vest 
Anbefaling: Der bør tilføjes, at informationsarbejdet skal ske i samarbejde med 
kommunerne og at PsykInfo samt Psykiatriskole Vest har en vigtig rolle i forhold til at 
støtte og inspirere kommunerne til selv at lave informationsarbejde. 
 
 
s. 24. 
Psykoedukation om sygdom og behandling/støtte indgår som fast element i den 
psykiatriske indsats 
Kommentar: Regionspsykiatrien Distrikt Vest har delvis outsourcet 
psykoedukationsopgaven til Psykiatriskole Vest.  
Erfaringerne viser, at denne løsning kan sikre, at store dele af den samlede opgave 
mht. psykoedukation af patienter/brugere og pårørende kan løses effektivt, billigt, 
lokalt og i samarbejde med de regionspsykiatriske enheder og de lokale bruger- og 
pårørendeorganisationer. 
I opstartsåret 2007 har vi gennemført 14 kurser med i alt 180 deltagere i byerne 
Herning, Holstebro, Skjern, Skive og Viborg. 
Aktivitetsniveauet vil fremover blive øget – dels for at leve op til det store generelle 
behov men også for at leve op til de deciderede krav, der stilles i Det Nationale 
Indikatorprojekt (NIP) og Den Danske Kvalitetsmodel. 
Anbefalinger: Der bør oprettes en samlet Psykiatriskole for hele Region Midtjylland 
med underafdelinger i de tre distrikter – Psykiatriskole Vest, Psykiatriskole Øst og 
Psykiatriskole Syd. Disse skoler kan - på samme fleksible måde som Psykiatriskole 
Vest – løse dele af Regionspsykiatriens psykoedukationsopgaver samt andre opgaver, 
der har karakter af undervisning og oplysning. 
 
 
s. 35 – 5.3.4.2 Distrikt Vest 
Det anbefales, at følgende behandlingsenheder og opgaver videreføres og udvikles: 
Kommentar: Psykiatriskole Vest bør tilføjes med et ansvarsområde, der primært 
består af undervisning af brugere og pårørende samt folkeoplysning 
 
 
s. 39 
I oversigten over psykiatrienheder i Distrikt Vest fremgår Psykiatriskolen ikke. Skolen 
er en veldefineret institution på linie med de øvrige regionspsykiatriske enheder. 
Kommentar: Der bør under Holstebro tilføjes: Psykiatriskole Vest.  



Høringssvar fra psykologerne på Århus Universitetshospital, 
Gerontopsykiatrisk Afd. / Center for Gerontopsykologi. 
 
Anbefalinger: 
 
At vore gerontopsykiatriske patienter behandles ud fra nærhedsprincippet,  således at den 
faglige kompetence sikres geografisk i såvel distrikt som satelitfunktionerne. 
 
Center for Gerontopsykologi i Risskov er allerede en slags kraftcenter, der aktuelt varetager 
uddannelse af andre psykologer på specialistniveau. Vi vil gerne tilbyde uddannelse,  knyttet 
til centret. Vi ønsker samtidig, at alle kliniske psykologer i Distr. Øst og Syd er knyttet til 
Center for Gerontopsykologi. På denne måde kan vi være med til at sikre den nødvendige 
specialisering og uddannelse, men også et ensartet tilbud til alle ældre borgere, der har behov 
for gerontopsykologisk intervention. En naturlig følge af cementering af et kraftcenter er 
ressourcetilførsel. Center for Gerontopsykologi har i årenes løb leveret meget 
forskningsrelateret aktivitet og gør det fortsat i kraft af en ugentlig fordybelsesdag og 
relationen til Århus Universitet, Psykologisk Institut med en centerleder. 
 
Der vil i de kommende år sandsynligvis ske en opgaveglidning af visse lægeopgaver til 
psykologopgaver, hvad angår udredning, vurdering og diagnostik. Ikke mindst i betragtning af 
kendt lægemangel på området. Psykologerne er indstillet på en sådan formel opgaveglidning.  
Gerontopsykologer er allerede  involveret i udredningsarbejde med forslag til diagnose, ud fra 
ex neuropsykologiske undersøgelser og vurdering af andre psykiatriske lidelser. 
 
Endelig ønsker vi en psykologfaglig ledelse, knyttet til det kliniske arbejde. Denne kan være 
med til at sikre det i forvejen meget anvendte monofaglige bidrag til udredning og 
intervention af gerontopsykiatriske pt. - men kan også bidrage til en skærpelse af den  
tværfaglige profil. 
 
 
Psykologerne på Center for Gerontopsykologi 
Lars Larsen, Centerleder 
Per Torpdahl 
Maria Krarup Christensen 
Anna Aamand 
 
Risskov den 12.12.2007 

R:\PS Sektorstaben\Kristine Brodam\Psykiatriplanen\Høring\Høringssvar\Afdelinger, teams, etc\Psykologerne på Gerontopsykiatrisk 
afdeling, Århus.doc 
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Høringssvar fra psykologerne i ungdomspsykiatrien, Risskov til 
psykiatriplanen for region Midtjylland, vedrørende det 
ungdomspsykiatriske område 
 
Som psykologer ansat i ungdomspsykiatrien i Risskov, læser vi 
forslaget til den nye psykiatriplan for det ungdomspsykiatriske 
område, med en meget stor bekymring hvad angår den aldersmæssige 
opdeling, da vi ingen steder kan se den faglige begrundelse for denne 
opdeling. Vi dækker for nuværende aldersgruppen 14 til fyldte 21. år, 
og læser med en stor bekymring forslaget om, at nedsætte denne 
aldersgrænse til 18 år, med mulighed for ”overskridelse” af denne 
aldersgrænse såfremt den unge henvises før fyldte 18. år, og 
endvidere med mulighed for udredning i ungdomspsykiatrien ud over 
det 18. år, hvis de respektive overlæger på hhv. ungdomspsykiatrisk 
og voksenpsykiatrisk skønner dette hensigtsmæssigt. I fald de ikke 
kan blive enige tages beslutningen af den øverste ledelse. 
 
I sig selv er dette en meget uhåndterbar konstruktion, når man tager i 
betragtning, hvordan den reelle kliniske hverdag ser ud, og det er 
vanskeligt at se, hvordan den rent praktisk kan gennemføres. 
 
Der argumenteres gennem hele psykiatriplanen for, at man ønsker en 
meget høj standard og specialisering inden for det psykiatriske område 
generelt, men finder det i forhold til det ungdomspsykiatriske område 
betænkeligt, at tankerne om denne specialisering hovedsagligt tager 
udgangspunkt i diagnosegrupperinger. I forlængelse af dette 
formuleres der i psykiatriplanen at ”unge der får en psykisk sygdom 
omkring det 18. år, ofte har en typisk voksensygdom som for 
eksempel skizofreni og affektive lidelser”, hvilket sammen med en 
argumentation om, at man har ”et udbygget samarbejde med den del 
af den kommunale socialforvaltning, som arbejder med voksne over 18 
år” bruges som en argumentation for nedsættelsen af aldersgrænsen i 
det ungdomspsykiatriske regi, ud fra forestillingen om at dette bedst 
tjener hensynet til den unge og dennes konkrete behov. 
 
Vi kan kun erklære os enige i, at der skal være en høj faglig standard 
og kompetent specialisering inden for det ungdomspsykiatriske 
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område, og en god ungdomspsykiatri kræver en høj grad af 
specialisering i det som kendetegner det ungdomspsykiatriske område. 
Heri har det stor og afgørende betydning, at man rent 
differentialdiagnostisk mestrer såvel børnediagnoserne som 
voksendiagnoserne, og det kræver en hel speciel faglig indsats, 
såfremt dette skal befinde sig på et højt fagligt niveau.  
 
Imidlertid er der ingen steder i samme psykiatriplan en faglig 
argumentation for, at de unge behandlingsmæssigt og 
udredningsmæssigt vil være bedre placeret i voksenpsykiatrien, og 
dermed heller ingen argumentation for, at voksenpsykiatrien kan 
levere en højere faglig standard og specialisering indenfor det 
ungdomspsykiatriske felt, end den nuværende ungdomspsykiatri.  
 
De unge som kommer i kontakt med det psykiatriske system, er for en 
stor dels vedkommende meget usikre og følelsesmæssigt umodne 
unge, hvor flere af dem er i gang med en ungdomsuddannelse, og 
hvor langt størstedelen fortsat bor hjemme hos deres forældre. Der er 
stort behov for inddragelse af nærmiljøet i behandlingen, for både den 
unge og deres forældre. De kommer ofte med en meget kompleks og 
diffus problemstilling, med mange forskellige former for symptomer, 
som kræver en meget grundig og specialiseret udredning, inden der 
tegner sig et billede af det centrale i problemstillingen, som kan føre 
frem til en bæredygtig diagnose. Disse diagnoser er for hele 
aldersspektret 14-21 år, repræsenteret ved såvel børnediagnoser som 
voksendiagnoser. Det kan lige såvel dreje sig om en begyndende 
skizofreni, som en 19-årig uopdaget Asperger eller anden form for 
autismespektrumforstyrrelse, ADHD eller ADD, en depression eller 
manio-depressiv lidelse, en adfærdsforstyrrelse, en familiemæssig eller 
social problemstilling, eller kognitive vanskeligheder såsom for 
eksempel grader af mental retardering, eksekutiv dysfunktion, højre- 
eller venstrehemisfærevanskeligheder som det primære.  
 
I forlængelse af dette er et meget væsentligt og centralt arbejde det 
videre forløb med de unge, hvor der er stor og udbygget erfaring i 
ungdomspsykiatrien ved et velkonsolideret samarbejdet med 
socialforvaltningerne (både over og under 18 år), samarbejde med 
forældre og skole (både over og under 18 år), placering på eventuelt 
bosted og videregivelse af væsentlige oplysninger i tilrettelæggelse af 
behandling og pædagogik (både over og under 18 år), samt 
samarbejde omkring at få den unge placeret i relevant beskæftigelse 
eller dagtilbud. De unge er i en udviklingsfase fra barn til voksen, som 
kræver en speciel indsats, som traditionelt set ikke er indeholdt i 
voksenpsykiatrien.  
 
I psykiatriplanen anføres det, at ” udgangspunktet for 
målgruppeafgrænsningen skal være hensynet til patienten og dennes 



Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov

  
 

Århus Universitetshospital 
BØRNE- og UNGDOMSPSYKIATRISK REGIONSCENTER, RISSKOV 

 
Side 3 af 3 

konkrete behov”, hvilket vi kun kan erklære os enige i. Endvidere 
anslåes det, at der vil ske en stigning fra 0,8 % til 1,5-2 % af en 
årgang.  
 
En sådan stigning kræver en effektiv indsats af høj faglig standard og 
stor grad af viden inden for det ungdomspsykiatriske felt. At der er 
venteliste i ungdomspsykiatrien er et faktum, men det er også et 
faktum at der er meget store kapacitetsproblemer i voksenpsykiatrien, 
hvorfor der ikke er noget der umiddelbart peger i retning af, at 
udredning vil ske hurtigere i dette regi. Vi finder det derfor dybt 
bekymrende og kritisabelt at der ikke foreligger nogen faglige 
argumenter for, at de unges behov bedst tilgodeses i 
voksenpsykiatrien frem for i den nuværende ungdomspsykiatri, hvor 
der er opnået og oparbejdet en høj faglig standard og ekspertise 
gennem mange års erfaring i arbejdet med de unges særlige vilkår og 
problemstillinger.  
 
De argumenter som anføres i forhold til aldersafgrænsningen, afspejler 
en manglende indsigt i ungdomspsykiatrien som et særligt speciale, og 
giver anledning til en bekymring for den fremtidige ungdomspsykiatri, 
og at det bliver de unge og deres familier som kommer til at betale 
prisen.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Psykologerne 
Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Risskov 
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Høringssvar vedrørende Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
Dansk Psykolog Forening fremsender hermed på vegne af psykologernes tillidsrepræsentanter i 
Psykiatrien i Region Midt følgende høringssvar vedrørende Psykiatriplan for Region Midt. 
 
Vi finder gennemgående den opstillede plan visionær og konkret på en lang række områder og kan 
som udgangspunkt tilslutte os planen. Vi vil dog i vores høringssvar komme med en række kom-
mentarer til planen. 
 
I planen lægges der op til udrednings- og behandlingsgaranti i 2010 samt til at alle med svær psy-
kisk lidelse får adgang til offentlig behandling uanset diagnosegruppe. Det vil vi meget gerne aner-
kende som vigtige punkter for det fremtidige arbejde. 
 
Det er vigtigt, at psykiatrien tager afsæt i de faktiske patienters behandlingsbehov. Psykiatrien skal 
ikke favorisere eliten. Højt specialiserede behandlingstilbud må hilses velkommen til de patienter, 
som har en veldefineret psykisk lidelse i den gruppe af sygdomme, som psykiatriplanen særligt til-
godeser med nye behandlingsenheder. Der er dog også en stor gruppe, sikkert størstedelen af pati-
enterne, som lider under en kompliceret blanding af psykiatriske, psykologiske og sociale proble-
mer samt eventuelt misbrug. For disse patienters skyld er det vigtigt at bevare en almenpsykiatrisk 
visitation og koordinering af behandlingsindsatsen, så de ikke bliver sendt rundt på en odyssé mel-
lem de forskellige specialtilbud. 
 

• Vi kan anbefale, at visitationskompetencen og koordineringen af behandlingen lægges i et 
visitationsteam med den højeste kompetence, som er til rådighed. Den alment praktiserende 
læge vil f.eks. ikke kunne varetage denne funktion. 

 
Et andet væsentligt forhold er konflikten mellem specialisering og nærhedsprincippet for patienten. 
For at patienten skal kunne have gavn af en behandling, er det nødvendigt, at han og hans pårøren-
de kan komme frem til den. Det er desuden vigtigt, at behandlingen stedse er tilpasset patientens 
aktuelle tilstand, som varierer mellem syg og rask. Dette tilsiger glidende overgange mellem de for-
skellige tilbud. Dette vil være vanskeligt at opnå ved en overdreven centralisering af sengeafdelin-
gerne. 
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Decentralisering berører imidlertid de ansattes mulighed for faglige udfordringer. Som vi ser det, er 
det væsentligt at sikre en lokal forankring af psykiatrien, samtidigt med at der sikres fagligt bære-
dygtige arbejdspladser for at det skal være attraktivt at søge og forblive i stillingerne.  
 

• Vi kan anbefale at tilknytte og forankre lokalt ansatte psykologer til centrale specialenheder 
i en form for satellitfunktion med supervision og kollegial sparring på faste dage i den cen-
trale enhed. 

 
En del af planen omhandler mangel på lægefagligt personale og i den forbindelse indgår jobglid-
ning som en mulig løsning på disse problemer. Vi anerkender disse tanker og mener, at der er man-
ge områder, hvor psykologer kan gå ind og gøre en forskel. På langt de fleste af områderne har 
psykologerne allerede deres arbejdsområder. Vi tænker på: visitation, udredning, diagnostik, be-
handlingsplanlægning, behandling (almen som specialiseret), nytænkning af behandlingstiltag, eva-
luering, samarbejde og konfliktløsning, supervision, undervisning, forskning samt ledelse på alle 
plan.  
 
Vi har med stor glæde konstateret, at det er målet for regionen at sørge for godt omdømme af psy-
kiatrien via blandt andet gode ansættelsesforhold og dermed tilfredshed hos de ansatte. Vi vil i den 
forbindelse foreslå at man målrettet arbejder på at leve op til dette ved at have særlig fokus på føl-
gende punkter: 
 

• Vi kan anbefale fastansættelser frem for vikariater. 
• Vi kan anbefale at stillinger opslås eksternt, så alle kan søge, hvorved at de bedst kvalifice-

rede kan ansættes i stillingerne.  
• Vi kan anbefale at en fastholdelsespolitik, der indebærer arbejdsglæde, også tager højde for 

en god efter- og videreuddannelsespolitik og en god lønpolitik. Lønpolitikken skal kunne 
bidrage til at opnå den tilstræbte ensartethed og høje faglige standard i det faglige niveau og 
i kvaliteten af behandlingen på tværs af regionen. 

 
I forlængelse af vores bemærkninger om rekruttering, opgaveglidning og kvalitetssikring mener vi 
det må være naturligt at vurdere sammensætningen af den faglige ledelse. Vi mener at psykologer 
får en central rolle i den fremtidige psykiatri og at der i den forbindelse ligeledes bør indgå psyko-
loger i den faglige ledelse på alle relevante niveauer fra den øverste direktion til afdelingsniveauet. 
 
Med venlig hilsen på vegne af psykolog-tillidsrepræsentanter i psykiatrien i Region Midt 
 
 
 
Niels Kjeldsen 
Konsulent 
Dansk Psykolog Forening 
  
 





 
 
 
 
 
HØRINGSSVAR 
 
 
Dansk Socialrådgiverforening takker hermed for invitationen til at 
afgive høringssvar i forbindelse med vedtagelse af en ny 
Psykiatriplan for region Midtjylland. 
 
Psykiatriplanens hovedelementer som ensartethed i og lige adgang 
til tilbuddene, tilgængelighed, kvalitetsudvikling, inddragelse af 
de pårørende og udgangspunkt i de sindslidendes egne beslutninger 
er principper som Dansk Socialrådgiverforening kun kan erklære sig 
enig i. 
 
Men psykiatriplanen indeholder nogle elementer, som vækker 
bekymring, ligesom vi ikke ser socialrådgiverfunktionen 
tydeliggjort i psykiatriplanen. 
 
 
Specialisering: 
Der er ingen tvivl om at man som patient og bruger ønsker at 
modtage behandling på et så højt fagligt niveau som muligt og at 
specialisering er en af måderne at sikre en høj faglig standard.  
 
Det fordrer dog at kontinuiteten i behandlingen og mellem 
psykiatriens forskellige specialer sikres, så der ikke er nogen 
der falder imellem de berømte to stole, f. eks når der er tale om 
flere diagnoser. Klarhed over hvem der tager sig af hvilke opgaver 
er en stor forudsætning for at ingen tabes i et specialiseret 
system. 
 
Det er kendt, at det er kontinuiteten i relationen, der i høj grad 
sikrer et godt resultat af behandlingen. Det er derfor vigtigt at 
man undgår for mange personskift i et behandlingsforløb. Det er 
centralt at patienten ses som en helhed og ikke alene som en del 
af et speciale og her ser vi socialrådgiverne som en vigtig 
koordinator og tovholder. 
 
Socialrådgiveren som koordinator og brobygger: 
Vi mener at socialrådgiverne er en vigtig del af 
behandlingstilbuddet, da socialrådgivernes indsats er med til at 
sikre den sociale tryghed for patienten/brugeren. Det skaber ro 
for patienten/brugeren hvilket vi ser som en forudsætning for at 
patienten/brugeren kan profitere af selve behandlingen. 



 
Også i samarbejdet med kommunerne er kontinuitet i behandlingen af 
særdeles stor betydning, og her spiller socialrådgiverne en stor 
rolle som brobygger mellem de to systemer. 
Det er vigtigt at regionspsykiatrien sikrer, at der er et 
kommunalt tilbud, der kan tage over, når regionspsykiatrien 
slipper. Ellers er meget behandling spildt til stor skade for 
patienten/brugeren. 
 
Den specialisering der sker i kommunerne er ofte uigennemskuelig 
for såvel patienter/brugerne som for medarbejderne i 
regionspsykiatrien. En patient/bruger kan ofte have flere 
kommunale rådgivere placeret i flere forskellige afdelinger. 
Derfor er det vigtigt med et bindeled mellem alle specialerne og 
systemerne. 
 
Socialrådgiverne kender den kommunale verden og det kommunale 
”sprog” og ved ad hvilke kanaler et samarbejde skal etableres. 
Socialrådgiverne kan med denne baggrund arbejde motiverende i 
forhold til patienter og brugere og etablere en god og bæredygtig 
kontakt til det kommunale system. Udskrivningen/udslusningen fra 
Regionens tilbud kan hermed forberedes grundigt, så patienten 
sikres størst mulig sammenhæng i indsatsen og indlæggelsestiden 
kan dermed forkortes. 
 
Herudover oplever socialrådgiverne en stigende efterspørgsel på 
socialrådgivernes specialviden fra de kommunale rådgivere. Man kan 
ikke forvente, at de kommunale rådgivere har et indgående kendskab 
til patienternes/brugernes sygdom og behandling og hvilke behov 
der udspringer heraf.  
 
Ambulante behandlinger: 
Af psykiatriplanen fremgår at behandlingen så vidt mulig skal 
foregå ambulant.  
Vi vil gerne advare mod at dette går for vidt. Der er allerede nu 
advarende røster i dagspressen, ligesom vores fagblad 
Socialrådgiveren i 01/2008 har bragt en artikel om problematikken 
med flere psykisk syge hjemløse på forsorgshjemmene. 
Det er indtrykket at patienter/brugere udskrives før behandlingen 
er endelig afsluttet alene fordi der skal skaffes sengeplads til 
akut syge, og dette er ikke holdbart. 
 
Nærhed: 
Vi kan være bekymrede for om kendskabet til nærmiljøet mistes. Der 
kan blive langt til behandlingstilbuddet og dette kan 
besværliggøre inddragelse af pårørende, som der lægges stor vægt 
på i psykiatriplanen. 
 
 



Effektivitet i opgaveløsningen: 
Vi er enige i princippet om effektivitet i opgaveløsningen. En af 
måderne at sikre det på er at lade medarbejderne udføre det 
arbejde de er uddannet til.  
Vi anser det således for mest effektivt at socialrådgivere løser 
socialrådgiveropgaver, og at dette ikke varetages af andre 
faggrupper uden den faglige indsigt i området. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Andersen 
Regionsformand 
Dansk Socialrådgiverforening 
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Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. 
 
Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland takker for det tilsendte forslag til 
psykiatriplan for Region Midtjylland.  
 
 
Samarbejde og kompetencer.  
Danske Fysioterapeuter finder det væsentligt, at psykiatriplanen fortsat inklu-
derer en selvstændig fysioterapeutisk afdeling i Risskov. I fysioterapien foregår 
en stor del udvikling, projektarbejde og kvalitetssikring. Danske Fysioterapeu-
ter anbefaler, at det sikres, at denne viden og kompetence gennem tæt samar-
bejde udnyttes og formidles til andre faggrupper og andre fysioterapeuter i 
psykiatrien i Region Midtjylland. Derved udvikles og ensartes tilbudet til pati-
enterne. 
 
I forlængelse heraf skal det også nævnes, at et tættere samarbejde med det so-
matiske sundhedsvæsen for mange patienter vil betyde et mere sammenhæn-
gende forløb, f.eks. i forbindelse med udredningsproblematikker.  
 
Det er foreningens opfattelse, at den øgede specialisering kan medvirke til 
yderligere kvalificering af forskellige behandlingstilbud. Det forudsætter natur-
ligvis, at der er også er ressourcer til tværfagligt samarbejde til gavn for patien-
ten.  
 
 
Forebyggelse. 
Psykiatriplanen indeholder et øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, 
hvilket vi finder meget positivt. Vi anbefaler, at man inddrager fysioterapeuter-
nes kompetencer på området, når den mere konkrete udformning og målsæt-
ning for arbejdet skal udarbejdes.  
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Øst-Vest. 
Danske Fysioterapeuter opfordrer til, at Region Midtjylland til stadighed ud-
vikler behandlingstilbudet til psykiatriske patienter. Både med hensyn til kvali-
tetsudvikling af eksisterende tilbud, og med hensyn til udvikling af tilbud, som 
i dag er forskellige i øst og vest. Der er f.eks. ikke fysioterapi i tilknytning til 
psykiatrien i Holstebro, hvilket er en skævvridning af behandlingstilbudet til 
borgerne.  
 
  
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Tina Frank 
Regionsformand 
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K R E D S 
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Høringssvar vedr. Psykiatrinplan 
Region Midtjylland, jan. 2008

Region Midtjylland har november 2007 sendt forslag til Psykiatriplan for Region 
Midtjylland i høring. 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland kan generelt støtte de principper, 
psykiatriplanen bygger på, ligesom Dansk Sygeplejeråd generelt kan støtte 
forslaget til Psykiatriplan for Region Midtjylland. 

Dansk Sygeplejeråd kan derfor også støtte udviklingen af den specia-
liseringstankegang, som psykiatriplanen bygger på, idet det er vores opfattelse, 
at specialisering skal føre til større behandlingsmæssig og plejemæssig kvalitet 
til gavn for patienter og borgere.

Vi skal imidlertid fraråde, at der så ensidigt tages afsæt i den lægelige 
specialisering, fordi der hermed kommer til at mangle den sygeplejefaglige 
indfaldsvinkel i borgerens adgang til behovsorienteret udredning, behandling, 
pleje og rehabilitering. 

Fokus på faglighed
Vi finder det fagligt fornyende, at psykiatriplanen inddrager WHOs deklaration 
og handlingsplan for en styrket indsats i relation til psykiatriske lidelser.

Vi skal i denne forbindelse pege på citatet om sundhed af Halfdan Mahler, tidligere 
generalsekretær for WHO:

“Sundhed skabes af mennesker indenfor de rammer, hvor de til daglig lærer, 
arbejder, lever og elsker. Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og 
andre, ved at tage beslutninger og være herre over sine livsvilkår - og ved at 
sikre, at det samfund man lever i, skaber betingelser som giver alle mulighed 
for at opnå sundhed.”   



Denne tankegang mener vi også bør medtænkes i såvel organiseringen af 
psykiatrien, arbejdet med kvalitetssikring i psykiatrien som i den uddannelse og 
kompetenceudvikling, der skal foregå inden for området. 

Vi skal derfor anbefale, at der sættes mere fokus på at udvikle og anvende 
fagligheden inden for den enkelte faggruppe, således at den samlede faglighed 
styrkes med afsæt i den enkelte faggruppes kompetencer. 

Vi anbefaler, at der udarbejdes fagprofiler for de enkelte fagområder. Disse skal 
kobles sammen med de udarbejdede sundhedsprofiler i regionen og de indgåede 
sundhedsaftaler mellem region og kommunerne, således at en bred vifte af 
faglige tiltag kan understøtte det sundhedsbegreb, som Halfdan Mahler giver 
udtryk for.

Den psykisk syge skal understøttes i at vende tilbage til en habitual tilstand, 
hvor man kan mestre sin boligsituation og sociale relationer og oplever en  
”nyttefunktion” f.eks i form af normalt arbejde eller genne arbejde i beskyttede 
arbejdskollektiver.

Vi anbefaler derfor, at afsnittet om samarbejde med bruger- og pårørende-
organisationer udbygges med samarbejde med bolig- og lejerbevægelsen og 
arbejdsmarkedets parter.

Udvikling af den psykiatriske sygepleje
I forslag til psykiatriplan (s. 42) viser en optælling, at børne-, ungdoms- og 
voksenpsykiatrien i Region Midtjylland har mange ubesatte stillinger. Det gælder 
cirka 24 procent af lægestillingerne, cirka seks procent af sygeplejerskestil-
lingerne og cirka to procent af social- og sundhedsassistentstillingerne. Samtidig 
viser en opgørelse fra de gamle amter, at maksimalt 25 % af overlægerne er 
under 50 år.

Sammesteds anføres, at en bedre arbejdstilrettelæggelse og brug af opgave-
glidning kan medvirke til at skabe bedre tid til de lægefaglige kerneydelser. 
På denne baggrund anbefales i forslaget, at erfaringer med hensigtsmæssig 
opgaveglidning imellem faggrupperne indsamles og implementeres i hele 
psykiatrien. Da denne anbefaling fremstår for upræcis og for svag i forhold til 
størrelsen af det faktiske problem, kan vi ikke tilslutte os anbefalingen.

Det er ikke tilstrækkeligt at opsamle erfaringer, der jo alle skal ses ud fra den 
situation, hvori de konkrete løsninger er skabt. Af hvem og på hvilket grundlag 
skal det vurderes, hvad der er hensigtsmæssigt?

Vi skal derfor gentage vores anbefaling af, at der udarbejdes fagprofiler, som - 
sammenholdt med mulig kompetenceudvikling for den enkelte og for faggrupper 
som helhed - kan danne grundlag for at drøfte opgaveglidning. 

Vi opfordrer psykiatrien til at iværksætte et projekt om faglig udvikling, 
hvori kan indgå forsøg med opgaveglidning. Det er i denne forbindelse 
vigtigt, at opgaveglidningen sker således, at der er offentlighed herom i hele 
organisationen.
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I alle dele af Region Midtjylland er der tale om sygeplejerskemangel – i forskellig 
grad afhængig, hvor i regionen arbejdsstedet ligger. Det kan skyldes, at der 
mangler tydelighed i de sygeplejefaglige opgaver inden for psykiatrien, og at 
fagprofilerne er udviskede til fordel for en bred ‘terapeuttænkning’, hvor den 
enkelte sygeplejerske kan have svært ved at se sig selv. 

Vi mener derfor, at det er nødvendigt, at psykiatrien lægger konkrete planer for 
udviklingen af den psykiatriske sygepleje, hvori bør indgå:

- Udarbejdelse af sygepleje- og kompetenceprofiler for psykiatriske sy-
geplejersker, herunder de forskellige subspecialer.
- Øget tilbud om efter- og videreuddannelse i forhold til fastholdelse og 
rekruttering af sygeplejersker, herunder sygeplejersker fra det somatiske  
område og hjemmeplejen.
- Klarhed i opgaveglidning set i forhold til om de faktiske kompetencer er til 
stede.
- Fokus på at sikre gode studievilkår for de sygeplejestuderende med henblik 
på at få de studerende til at vende tilbage til psykiatrien efter afsluttet 
uddannelse.
- Sikring af uddannelsespladser inden for social- og distriktspsykiatrien 
sammenholdt med de ændringer, der sker inden for psykiatrien.
- En forstærket indsats for at iværksætte selvstændig sygeplejeforskning og  for 
at iværksætte tværfaglige forskningsprojekter, som inddrager sygeplejersker.

Dansk Sygeplejeråd medvirker gerne i dialog om, hvorledes vi som organisation 
kan bidrage til at udvikle disse tanker på vores arbejdspladser inden for det 
psykiatriske område.

Ledelse og ledere i psykiatrien
Det er Dansk Sygeplejeråds generelle holdning, at der også i ledelsen af 
voksenpsykiatrien skal være egentlig faglig ledelse. Vi skal derfor på ny foreslå, 
at den ledelsesmæssige kompetence for cheflæge og chefsygeplejerske i 
voksenpsykiatrien overvejes.

Særligt i forhold til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal fremhæves, at 
det fortsat er Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at hele psykiatrien bør samles 
til en strategisk ledelse, dvs. at Børne- og ungdomspsykiatrien samles med 
voksenpsykiatrien, og at centerledelsen for Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center indtræder i den fælles strategiske ledelse.

Dette vil sikre Børne- og Ungdomspsykiatrien andel i den nødvendige faglige 
udvikling af det samlede område, men også sikre den bedst mulige udnyttelse 
af ressourcer og en høj grad af fleksibilitet - herunder at der bliver glidende 
overgange mellem voksen- og børne- og ungdomspsykiatri. Dette vil samtidig 
medvirke til at skabe sammenhæng i hele den psykiatriske indsats i Region 
Midtjylland. 

Det er vores opfattelse, at de faglige ledere på det operationelle niveau i psykia-
trien er hårdt presset, og at de ikke oplever, at der er sammenhæng mellem 
forventninger, behov og ressourcer.  
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Det er derfor helt afgørende for realiseringen af psykiatriplanen, at de faglige 
ledere får bedre muligheder for udøvelse af ledelse. 

Det foreslås derfor, at der laves en plan for forbedring af de faglige ledelsers vilkår 
herunder udvikling af de faglige ledelser, idet vi mener, at der er sammenhængen 
mellem faglig ledelse og faglig udvikling. 

Samspil mellem børnepsykiatri, voksenpsykiatri,  
somatik og hjemmepleje
I forslag til psykiatriplan (side 32) omtales aldersafgrænsning.  

Uanset det i selve forslagsteksten anføres, at udgangspunktet for mål-
gruppeafgrænsning skal være hensynet til patienten og dennes konkrete  
behov, så omfatter de to første anbefalinger, at patienter, der er under 18 
år, behandles i Børne- og Ungdomspsykiatrien til de er fyldt 20 år, hvorefter 
ansvaret overgår til voksenpsykiatrien, og at patienter, der er fyldt 18 år på 
henvisningstidspunktet, behandles i voksenpsykiatrien. 

Først den tredje anbefaling peger på, at der i et samarbejde mellem de to grene 
af psykiatrien skal gives tilbud til patienter, hvis mentale udviklingsalder og 
sygdomsbillede ikke er tilgodeset med de anførte alderskriterier.

Her mener vi ikke, at anbefalingerne er i overensstemmelse med teksten. 
Anbefalingerne er i deres formulering unødvendigt rigide, og Dansk Sygeplejråd 
skal derfor i stedet foreslå, at der lægges vægt på faglig vurdering som 
udgangspunkt for henvisning til de forskellige grene af psykiatrien, og at de 
anførte alderskriterier alene opfattes som vejledende. 

Andetsteds i forslaget (s. 26) skrives om samarbejdet med det somatiske 
sygehusvæsen. Her anføres i teksten, at der er behov for et samarbejde, der 
sikrer, at psykisk syge patienter får relevant somatisk udredning og behandling 
og tilsvarende, at patienter i behandling i det somatiske sundhedsvæsen får den 
relevante psykiatriske udredning og behandling.

Dette er naturligvis helt rigtigt, men ved alene at tage udgangspunkt i lægers 
samarbejde overses fuldstændig patienternes behov for relevant psykiatrisk/
somatisk pleje.

Der er behov for, at der i bred forstand samarbejdes om udredning, behandling 
og pleje – både i samarbejdet med det somatiske sygehusvæsen og med den 
kommunale del af sundhedsvæsenet - fx med hjemmesygeplejen.

For at kunne yde den bedst mulige behandling og pleje til den psykiatriske 
patient er det vigtigt, at der skabes fora for faglig videndeling på tværs af disse 
sektorer, således at der kan skabes en ensartet høj kvalitet i ydelserne og et 
sammenhængende patientforløb.
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Afslutningsvis vil vi fremhæve, at Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland gerne 
medvirker i en dialog om hvilke aftaler, der kan indgås for at sikre den udvikling, 
der er lagt op til med forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. 

Med venlig hilsen

Else Kayser                                                    
Kredsmand 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Mindegade 10
8000 Århus C

midtjylland@dsr.dk
7021 1666

www.dsr.dk/midtjylland
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Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord har med stor interesse læst udkast til psykiatriplan for 
region Midtjylland. 
 
Indledningsvist vil vi rose Region Midtjylland for et spændende og i mange henseender 
gennemtænkt udkast. Imidlertid har vi visse tilføjelser og kommentarer, som vi håber, kan give 
inspiration til det fremtidige arbejde i psykiatrien og hvor det er relevant, kan indarbejdes i 
psykiatriplanen. 
 
 
Kapitel 1 
 
Ergoterapeutforeningen ønsker med sit bidrag at medvirke til at sikre, at Psykiatrien i Region 
Midtjylland bliver netop visionær, bæredygtig og baseret på evidens. 
 
Ergoterapeutforeningen kan kun være enige i det flotte værdigrundlag, men vil gerne have 
præciseret, at implementering af værdierne er alfa og omega, samt at medarbejderne derfor skal 
inddrages i omsætning af værdierne i den daglige praksis.  Det kan ikke understreges nok, at en 
åben, ærlig og tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere er et krav.  
 
 
Kapitel 3 
 
Mangel på speciallæger og andet fagpersonale: 
Ordet ”opgaveglidning” har desværre fået en negativ klang p.g.a., at man mange steder ikke har 
grebet opgaven omkring flytning af opgaver fra en faggruppe til en anden rigtigt an. Det drejer 
sig ikke om en tilfældig gliden af opgaver mellem faggrupper, men om en bevidst og fagligt 
velovervejet flytning af opgaver i ændrede strukturer og organiseringer, der tager højde for en 
ændret opgavefordeling. Dette kan med fordel præciseres i psykiatriplanen. 
Vi skal i den forbindelse anbefale, at man inddrager den viden, erfaring og de projekter, der er 
offentliggjort på bl.a. www.etf.dk
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Kapitel 4
 
Ergoterapeutisk udredning og behandling retter sig mod samtlige nævnte målgrupper, og det er 
vigtigt, at man er åben overfor dette. 
 
Ergoterapeuter er den faggruppe med en mellemlang videregående uddannelse, som på 
grunduddannelsen lærer mest om psykiatri og mennesker med sindslidelser, og det er vores 
dokumenterede påstand, at ergoterapeuter som en del af en tværfaglig indsats, er i front i forhold 
til at flytte fokus fra pleje til aktiv deltagelse og et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren. 
Ergoterapeuter får i deres grunduddannelse også en massiv viden om somatiske sygdomme og 
forebyggelse heraf – og de er dermed en oplagt faggruppe at inddrage, når der helt berettiget skal 
være øget fokus på sammenhængen mellem psykiske og somatiske lidelser.  
Ergoterapeuter benytter i udredning og behandling en række evidensbaserede redskaber og 
metoder, og kan dermed, som det med rette er påkrævet, dokumentere nytten af deres 
intervention. 
 
Ergoterapeuter udfører selvfølgelig ikke lægefagligt arbejde, men hvis man omorganiserer 
arbejdet kan ergoterapeuter aflaste såvel plejepersonale som læger. 
Ergoterapeuter har kompetencer til at deltage i både udredning og behandling af borgere med 
psykiatriske lidelser og indenfor alle målgrupper vil ergoterapeuter derfor være en værdifuld 
arbejdskraft. 
Men som skrevet under kapitel 3, skal der omorganisering og omstrukturering til – ergoterapeuter 
er ikke uddannet til og kan og skal derfor ikke varetage deciderede plejeopgaver. 
 
Vi kunne ønske os, at der i psykiatriplanen lægges mere fokus på patienternes hverdagsliv og 
dagligdag. Ergoterapeuters fokus er aktivitet og deltagelse – deltagelse i eget liv, i nærmiljøet og i 
samfundet, og dette rehabiliterende fokus bør være synligt i psykiatriplanen.  
 
Vedr. forskning og samarbejde med universiteter bør man være opmærksom på, at der er 
forskning i andet end lægelige specialer og sygepleje. Ergoterapeutforeningen har oprettet en 
forskningsenhed i samarbejde med Syddansk Universitet, og derfor vil en énsidig tilknytning til 
Århus Universitet være en begrænsning i mulighederne for forskning. Beskrivelse af samarbejde 
med andre universiteter og Professionshøjskoler bør være en del af psykiatriplanen. Det er en klar 
forventning at også professionshøjskolerne i fremtiden kommer til at deltage i både 
praksisudvikling, som forekommer allerede i dag, men også kommer til at forestå og deltage i 
forskning. 
 
Specifikt i forhold til gerontopsykiatrien, vil vi gøre opmærksom på, at det vil være et tab for 
patienterne og disses pårørende, at afdelingen i Viborg nedlægges.  
 
 
Kapitel 5 
 
Som ovenfor beskrevet, skal der omorganisering til, hvis opgaveflytning mellem faggrupper, skal 
lykkes. Det er derfor vigtigt, at der på alle ledelsesniveauer eksisterer tværfaglighed.   
 
Kompetenceudvikling skal, som det beskrives, være en del af dagligdagen, og det er et godt tiltag 
at opbygge kompetencecentre og vidensnetværk, blot man husker at alle faggrupper deltager. 
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I kapitlets sidste afsnit beskrives, hvordan man har nedsat en række faglige råd, der har til opgave 
i konsensus at yde faglig rådgivning til ledelsessystemet på et evidensbaseret grundlag. Det er 
dog Ergoterapeutforeningens opfattelse, at dette ikke er nok for at opretholde kvaliteten, og vi vil 
stærkt anbefale, at man, der hvor det ikke findes i dag, etablerer stærke monofaglige enheder med 
egen faglig ledelse og også gerne en/flere udviklingsergoterapeuter. Det er vores overbevisning 
og erfarede og dokumenterede viden, at kun gennem stærk monofaglig viden og udvikling kan 
tværfagligheden udvikle sig. Der bør på overordnet ledelsesplan og/eller på alle matrikler findes 
en ledende ergoterapeut, der har ansvaret for monofaglig udvikling og som indgår i et 
ledelsesteam med andre faglige ledere. Kun derved sikres en fortsat faglig udvikling på højt 
niveau, en bevidst og gavnlig opgaveflytning mellem faggrupper og kun derved kan man 
fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere/ergoterapeuter. 
 
 
Kapitel 6
 
Det er fint, at man nævner de faggrupper, som man på grunduddannelsesniveau har en 
forpligtelse til at uddanne, men det er utilfredsstillende, at man specifikt nævner læger og 
sygeplejersker som grupper, hvor uddannelsesopgaven bliver større de kommende år. 
Ergoterapeutforeningen har en begrundet forventning om, at der også på ergoterapeutuddannelsen 
bliver en kapacitetsudvidelse i form af flere studerende om året. 
 
Vedr. rekruttering og fastholdelse af ergoterapeuter henvises til ovenstående. 
 
Vedr. bygninger (6.3) undrer det Ergoterapeutforeningen, at man ikke beskriver, at de fysiske 
rammer skal leve op til et krav om, at patienterne er aktive i dagligdagen – også under 
indlæggelse. Det er vigtigt, at der ved indretning af afdelinger og omgivelser tænkes ind, at 
mennesker har behov for at kunne være aktive i dagligdags færdigheder. Aktivitet og deltagelse i 
eget liv er basale begreber i en rehabiliteringsindsats.  
 
 
 
Afslutningsvist vil vi fremføre, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at borgere med sindslidelser 
ikke er omfattet af behandlingsgaranti og ej heller har ret til en genoptræningsplan. Vi skal derfor 
anbefale Region Midtjylland at arbejde politisk med henblik på i forhold til kommunerne at sikre 
borgerne de bedst mulige rettigheder i Sundhedsaftalerne samt i forhold til regering og folketing 
at arbejde for behandlingsgaranti og genoptræningsplaner også til borgere med psykiske lidelser.  
 
 
 
Held og lykke med arbejdet fremover – Ergoterapeutforeningen stiller sig meget gerne til 
rådighed i processen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
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FOA Århus 
24. januar 2008 
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Høringssvar fra FOA afdelinger i Region Midtylland til 
Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
 
Det foreliggende udkast til Psykiatriplan, der er til offentlig høring med 

høringsfrist 25. januar 2008, fremstår som en meget ambitiøs plan, hvad angår 

behandlingskapacitet, organisatorisk nydannelse og økonomisk effektivitet. 

 

Som udgangspunkt finder vi organisationsplanen med det indre samspil mellem 

den stationære sengepsykiatri, socialpsykiatrien og de mobile indsatsenheder 

hensigtsmæssig. Vi skal dog bemærke, at funktionsdueligheden afgørende vil 

være afhængig af det økonomiske underlag og ressourcetildelingen i de enkelte 

funktionsenheder. I den sammenhæng finder vi ikke, at udkastet tilstrækkeligt 

klart beskriver en udviklingsplan, der sandsynliggør, at socialpsykiatrien og den 

mobile indsats får et tilstrækkeligt ressourcegrundlag til at aflaste og overtage 

flere opgaver fra den stationære sengepsykiatri. Skulle vores forbehold vise sig 

berettiget, kan der være en risiko for, at der opstår en generel underkapacitet i hele 

regionen, når der netto nedlægges behandlingssengepladser. 

 

Vi forholder os særdeles kritisk over tankerne i Styringsgrundlaget om bench-

marking, monitorering og anvendelse af best-practise modeller for at fremme 

”yderligere forbedrings- og effektiviseringspotentialer” og en given produktivitet. 

Det skyldes for det første, at der ikke er redegjort for de konkrete og 

dokumenterede forudsætninger bag det fremlagte styringsgrundlag for 

regionspsykiatrien. For det andet, at den omtalte konkurrencemodel forudsætter 

nogenlunde ensartede betingelser for de enkelte driftsenheder, hvis de skal kunne 

sammenlignes på et objektivt grundlag. Det er der på ingen måde ført belæg for,  

hvorfor vi forudser, at styringsgrundlaget sammen med forsøg med takststyring 

efter realiseret aktivitet vil føre til bevillinger til de enkelte driftsenheder efter 

laveste fællesnævner. Dette kan sammen med en yderliggående standardisering få 

som konsekvens, at de enkelte driftsenheder og afdelinger udsættes for et 

permanent økonomisk pres og frarøver dem deres egenart og selvstændighed. Det 

finder vi ikke harmonerer med udkastets gentagne påpegning af, at den samlede 

regionspsykiatri skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov. 

Eksempelvis er der ikke redegjort for de faktiske geografiske og socio-kulturelle 

forskelle indenfor de forskellige optageområder. 

 

Det fremgår af udkastet, at det i hovedsagen er diagnosegrundlaget, der både skal 

danne grundlag for bench-marking og den ønskede specialisering både af 

sygehuspsykiatrien, socialpsykiatrien og den mobileindsats. Hvorvidt det 
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overhovedet kan lade sig gøre i praksis at foretage så tilstrækkeligt præcise 

diagnostiske udredninger, tillader vi os at tvivle på. Især set i lyset af, at mange 

psykiatriske patienter har dobbeltdiagnoser eller grænsediagnoser, hvad der alt 

andet lige indebærer en risiko for, at enhederne faktisk ikke kan sammenlignes, og 

at specialiseringen kan medføre uforholdsmæssigt mange omvisiteringer i praksis. 

Det sidste vil belaste patienter og medføre et øget pres på plejepersonalet. Og kan 

i realiteten også vise sig at modvirke den ønskede geografisk nærhed i den 

samlede behandlingsindsats, ligesom vi ser en risiko for, at specialiseringen vil 

kollidere med selve den organisatoriske/strukturelle opdeling af regions-

psykiatrien i Hovedfunktioner. Vi vil gerne her understrege, at selve 

regionspsykiatriens opdeling forekommer hensigtsmæssig. 

 

Flere steder i oplægget argumenteres der for de strategiske ændringer med 

henvisning til mangel på kvalificeret personale indenfor samtlige 

personalegrupper. Vi er opmærksomme på, at dette forhold selvfølgelig spiller en 

rolle på kort sigt. Men vi finder det uheldigt, at det bl.a. lægges til grund for en 

strategisk plan, idet det indebærer, at planen, som den nu ser ud, kunne have været 

anderledes, for så vidt det nødvendige personale havde været til stede. Man kan så 

spørge, hvordan skulle planen så have set ud? 

 

En gennemgående mangel i planen er en mere præcis opgørelse over forholdet 

mellem de formulerede ambitioner og de faktiske normeringsforhold. Herved 

skabes et billede af, at alle de tiltag, der er beskrevet, kan lade sig gøre på det 

foreliggende normeringsgrundlag. Det gælder både den stationære sengepsykiatri, 

socialpsykiatrien og den mobile indsats, ligesom det øjensynligt også gælder den 

kommunale indsats. Udkastet tager således ikke højde for den faktiske situation, 

hvor flere enheder indenfor det psykiatriske område er under pres, og hvor det 

efterhånden er indlysende, at kapacitet og normering flere steder ikke står i et 

rimeligt forhold til behov og belastningsgrad. Det gælder i særlig grad i den 

stationære sengepsykiatri. I den udstrækning, der ikke nærmere redegøres for 

dette forhold korrigeret i henhold til de faktiske aktuelle betingelser, har vi 

vanskeligt ved at opfatte Psykiatriplanen som andet og mere end et sæt af gode 

hensigter, der dog ikke har meget med et praktisk strategisk grundlag at gøre. 

Udkastet kan således også vanskeligt have status af et kommende politisk 

beslutningsgrundlag, idet det meget vel kan vise sig nødvendigt at gennemføre en 

generel opnormering for at nå de opstillede strategiske mål. Herved vil 

budgetrammen komme under pres, med mindre der til grund for planen foreligger 

præcise besparelsesmål. Disse fremgår imidlertid ikke klart fremgår af det 

foreliggende udkast. 

 

I henhold til den samlede organisatoriske plan for regionspsykiatrien forekommer 

det fornuftigt at samkøre den visiterede akutmodtagelse med det somatiske 

område. Det fremgår dog ikke helt klart af udkastets tekst, om udtrykket 

”sygeplejerskebetjente skadevisitation” skal forstås bogstaveligt, således der ikke 
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længere vil være mulighed for, at skadefunktionen kan betjenes af andre 

faggrupper end sygeplejersker. For så vidt der alene tænkes på, at 

skadevisitationen skal ledes af sygeplejersker men derud over godt kan betjenes af 

andre faggrupper, herunder eksempelvis social- og sundhedsassistenter og plejere, 

bør dette fremgå eksplicit i teksten. I modsat fald bør teksten begrunde, hvorfor 

skadevisitationen alene skal bemandes af sygeplejersker og sandsynliggøre det 

mulige heri. 

 

Med udgangspunkt i den aktuelle personalesituation men også i forhold til de 

strategiske perspektiver finder vi det både hensigtsmæssigt og visionært, at 

udkastet opererer med en gennemførelse af systematisk opgave- og 

funktionsglidning og i den forbindelse systematisk kompetenceudvikling indenfor 

den samlede regionspsykiatri. Der mangler imidlertid en mere præcis redegørelse 

for efter hvilke principper, hvordan og indenfor hvilken tidshorisont, arbejdet med 

opgave- og funktionsglidningen samt kompetenceudviklingen skal gennemføres, 

herunder i hvilken udstrækning og med hvilken kompetence medarbejder-

repræsentanterne tænkes inddraget. Når vi efterspørger ovennævnte, henviser det 

til, at lige netop opgave- og funktionsglidning og en systematisk kompeten-

ceudvikling/opkvalificering udgør en meget vital forudsætning både for 

regionspsykiatriens fremtidige organisering, specialiseringen og det ønskede 

samspil mellem den stationære sengepsykiatri, socialpsykiatrien og den mobile 

indsats. Og ikke mindst spiller den systematiske kompetenceudvikling en helt 

central rolle i indfrielsen af de høje kvalitetsmål, som er beskrevet som mål for 

hele psykiatriplanen. 

 

Vi undrer os i den forbindelse over, at udkastet hovedsageligt fokuserer på læger 

og sygeplejersker men stort set ikke omtaler en så stor personalegruppe som 

eksempelvis plejere og social- og sundhedsassistenter, hvad angår rekruttering og 

funktions- og kompetenceudvikling. En psykiatriplan, der skal række så langt ud i 

fremtiden bør på en langt mere afbalanceret måde behandle rekrutterings- og 

kompetenceudviklingsindsatsen overfor samtlige faggrupper indenfor psykiatrien.  

 

Afslutningsvis skal vi anføre, at vi på trods af ovennævnte forbehold finder mange 

spændende perspektiver i Psykiatriplanen, men at vi også er af den opfattelse, at 

den forbliver betænkelig ukonkret i den udstrækning, strategiske mål og faktiske 

ressourcer ikke eksplicit er sat i forhold til hinanden. Således forekommer det 

faktisk ikke muligt ud fra det foreliggende udkast at skønne, hvorvidt målene 

overhovedet kan nås. For os at se udgør det planens overordnede svaghed, hvilket 

bør tages i betragtning, for så vidt den skal tjene som strategisk grundlag og 

politiske beslutningsgrundlag.  



Høringssvar fra FOA – Fag og Arbejde Viborg til Psykiatriplanen for Region Midtjylland. 

 

FOA – Fag og Arbejde Viborg har med stor interesse læst og drøftet Region Midtjyllands 
Psykiatriplan. Det er FOA’s holdning, at Psykiatriplanen vil medføre store gener for både 
patienter og personale. 

 

Døgnhusene 
Ikke mindst i betragtning af lukning af Døgnhusene i Kjellerup, Skive og Viborg. Lukning af 
Døgnhusene vil være en tilbagegang for psykiatrien. Da Døgnhusene blev oprettet var det 
netop for at få psykiatrien væk fra hospitalsmiljøet, og i samarbejde med distriktspsykiatrien, 
give patienterne en behandling så tæt på familien og nærmiljøet som muligt 
(Minsteindgrebsprincippet). 

Behandlingen på døgnhusene Kjellerup, Skive og Viborg, hvor der er langt fra 
hospitalsmiljøet, giver gode muligheder for at inddrage patienternes familie og tætte netværk 
i behandlingen. Samtidig giver det patienterne mulighed for indflydelse på egen behandling, 
hvilket afstedkommer ansvar for eget liv. 

Døgnhusene har ikke mulighed for, på nogen måde, at bruge tvang, hvilket er en 
forudsætning for at kunne være i huset. Dette giver helt andre positive indfaldsvinkler til 
behandlingen. 

Mange af de patienter, der indlægges i Døgnhusene er patienter, der har brug for støtte aften 
og nat perioden, hvor de har det allermest dårligt, de har ikke brug for låste døre, men 
derimod for støtte og omsorg. 

Døgnhusene er bl.a. via miljøterapeutisk behandling med til at synliggøre patienternes 
problemområder, og kan derved medvirke til at bibeholde/ forbedre patienternes 
funktionsniveau. Derudover observeres patienterne samtidig i miljøet, og der kan forholdsvis 
hurtigt ske en afklaring af diagnosen og dermed videre behandling. 

Døgnhusene har i lange periode haft overbelægning, hvilket bør give stof til en ny vurdering, 
om ikke det vil være en fatal fejl at lukke Døgnhusene. 

Det skal her ikke undlades at gøre opmærksom på, at Region Nord har besluttet at bibeholde 
Døgnhuset i Thisted, hvilket tyder på, at de også har fundet det relevant at kunne behandle i 
nærmiljøet. 

 

Børne- og ungdomspsykiatri 
Der er i Psykiatriplanen taget beslutning om en fastsættelses af aldersgrænsen mellem 
ungdoms- og voksenpsykiatri på 18 år. 

Hvis man fastholder aldersgrænsen mellem ungdoms- og voksenpsykiatrien på 18 år uden 
skelen til den unges udviklingstrin, vil det påvirke tilbudene til de unge og deres pårørende 
væsentligt. 



Ungdommen er de år, hvor barnet udvikler sig fra at være barn til at blive voksen, desværre 
følges denne proces ikke altid med den politiske fastlagte myndighedsalder, ej heller med 
sociallovgivningens aldersgrænse. Tværtimod er det for mange en modningsproces, der varer 
langt ind i 20’erne. Modningsprocessen er betinget af biologiske og psykologiske faktorer 
samt af sociale og kulturelle vilkår. I dag er det således, at unge ofte er hjemmeboende indtil 
de er færdige med deres uddannelse. 

Man kan derfor have en begrundet frygt for, at en fastholdelse af 18 år vil betyde, at unge, 
endnu ikke færdigudviklede, færdig uddannede skal udredes, behandles og følges op i et 
voksenpsykiatrisk regi, der ikke er indrettet specielt til de unge og til at tage sig særligt af 
deres behov. Børne- og ungdoms psykiatri er som bekendt et selvstændigt lægefagligt 
speciale med egen forskning, egen specialuddannelse og særlige traditioner for 
pårørendeinddragelse og netværkssamarbejde. 

I Psykiatriplanen er der ikke beskrevet noget særligt fagligt udviklingsområde af betydning 
for ungdomspsykiatrien. Afsnittet bærer præg af, at ungdomspsykiatrien ikke har haft den 
store bevågenhed fra planlæggernes side, måske har der i planlægningensfasen ikke deltaget 
nogen, der til dagligt arbejder i ungdomspsykiatrien. Der lægges hverken op til forskning 
eller tilføjelse af ressourcer for ungdomspsykiatrien. 

 
Voksenpsykiatrien 
Her er en gruppe patienter, der tager tid og mange ressourcer. Det er de patienter, der 
kommer fra arresten, hvor der skal være særlig kontrol af breve, besøgende, som ikke må 
modtage telefon opringninger. Hvor al kontakt skal gå gennem politiet. 

Disse patienter kræver ofte lange samtaler, især vedrørende, hvad de må medbringe i 
afdelingen. Ofte er de også truende i deres adfærd over for både medpatienter og personale. 

En anden gruppe patienter, der er ressource krævende er patienter med hjerneskader, det kan 
være på grund af misbrug af euforiserende stoffer, alkohol, trafikulykker, da disse patienter 
ofte kan have en psykotisk adfærd. Her stilles der også særlig krav til personalet, alt efter 
patientens egenomsorg.  

Patienter, der indlægges efter stofmisbrug har ofte en smitsom sygdom, som kræver en særlig 
agtpågivenhed, hvis der opstår en konflikt situation, hvor der kan forekomme voldelige 
handlinger. 

En tredje gruppe, der er ressource krævende, er ofte patienter med anden etnisk baggrund, 
det kan være på grund af sprogvanskeligheder, men kulturforskelle spiller også en stor rolle. 

Der er også ofte tale om patienter der kommer fra et flygtningecenter, hvor de har levet 
igennem længere tid, måske står de over for at skulle udvises, dette påvirker patienterne, så 
de ofte virker psykotiske. 

Da ovennævnte patienter ofte er indlagt i længere tid på intensivt afsnit, bør der tages højde 
herfor ressourcemæssigt, så der gives en reel mulighed for at skærme disse patienter. 

Det mener vi ikke fremgår af Psykiatriplanen. 



Med venlig hilsen 

Margrethe Andersen 

Formand for social- og sundhedssektoren  

FOA – Fag og Arbejde Viborg  
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Århus, den 21. januar 2008 
 

 
 
Høringssvar til Psykiatriplan for Region Midtjylland 
Fra Socialpædagogerne Østjylland og Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland. 
 
 
Vi anerkender, at høringssvar gives via et velfungerende MED system. Vi ønsker dog at 
bidrage med organisationens høringssvar. 
 
Vi syntes, det er både dygtigt og dristigt at lave en så grundig psykiatriplan, med fokus 
på det handlingsorienterede og fremadrettede, og at sproget er letlæseligt. Dette skulle 
også gøre det nemt at indgå i en konstruktiv dialog omkring psykiatriplanen. 
 
Styrkerne i planen er for os at se den øgede specialisering, øget samarbejde mellem 
psykiatrien og somatikken samt flere ambulante tilbud, som bør være med til at give 
psykiatriske patienter en bredere vifte af tilbud. 
  
Men, vi har også nogle punkter i planen, som giver os anledning til bekymring, og vil 
pege på følgende: 
 
Den fremtidige aldersgrænsning mellem ungdomspsykiatrien og voksen-
psykiatrien. 
 
Der har i forbindelse med forslaget til planen været nedsat tværfaglige arbejdsgrupper – 
en af disse har behandlet aldersgrænsningen mellem ungdoms- og voksenpsykiatrien. Vi 
har kendskab til, at denne gruppe har fremhævet en række hensyn, der tilsammen peger 
på, at sætte aldersgrænsen så højt som muligt. Trods dette har regionen peget på en 
aldersgrænsning på 18 år. 
 
Set udfra et socialpædagogisk synspunkt må vi undre os. 
 
Ungdommen er kendetegnet ved den årrække, hvor den enkelte udvikler sig fra barn til 
voksen. En meget individuel proces, hvor modningen til det voksne liv ikke følger en 
bestemt alder. Særligt unge med psykiatriske lidelser er yderligere forsinket i modnings-
processen grundet deres sygdom. 
 
Der er en stor tværfaglig ekspertise i tidlig opsporing og behandling af de mest indgrib-
ende psykiske lidelser, såsom skizofreni som netop debutere i ungdommen. Der er ingen 
tvivl om, at den unge profitere af et behandlingsmiljø- der har fokus på ungdomskultur. I 
voksenpsykiatrien risikerer de at være indlagt sammen med ældre og kroniske patienter, 

Socialpædagogernes Landsforbund har 34.000 medlemmer. 

Vi har ansvaret for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere. 



hvor mange har dobbeltdiagnoser; eksempelvis sindssyge med misbrug. Ikke et særligt 
udviklende billede for en ung, der kæmper for at komme tilbage til et normalt liv. 
 
Vi mener derfor, at det kan få store konsekvenser for de unge og de berørte familier, at 
nedsætte aldersgrænsningen.  
 
Øget pres på de restpsykiatriske  patienter 
 
Som en konsekvens af nedlæggelse af almenpsykiatriske sengepladser, er de psykia-
triske patienter blevet mere syge, og flere når at begå kriminalitet inden de bliver 
behandlet. Det betyder et udvidet behov for restpsykiatriske sengepladser. 
 
Vi må i den sammenhæng pege på, at en opnormering af de almenpsykiatriske senge-
pladser er nødvendig, så mennesker med sindslidelser hurtigere kan komme i behand-
ling, før de begår kriminalitet. Derudover ser vi også med bekymring på udbudet af 
restpsykiatriske sengepladser. 
 
Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at socialpsykiatrien ikke i alle tilfælde har 
mulighed og ressourcer til at dække det behov der opstår, når man sparer sengepladser i 
almen psykiatrien. 
 
Samtidig vil vi fremhæve en større vægtning på det tværsektorielle samarbejde mellem 
børnepsykiatrien og primærkommune (sagsbehandlere, sundhedsplejersker m.fl.) idet 
det er her, der er brug for udvikling. 
 
Personalets arbejdsvilkår og arbejdsmiljø: 
 
Vi er bekymrede for den manglende personaleressource der gør sig gældende på alle 
niveauer. Det giver øget pres på de medarbejdere der er tilbage, de kan som følge heraf 
blive mere slidte og mere syge og arbejdsmiljøet forringes. 
  
Området har været ramt af mange nedskæringer med personalemangel til følge. Hvilket 
gør det svært at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.  
 
Samfundets ansvar for de svage: 
 
Vi mener, der skal være meget opmærksomhed på, at psykiatriske patienter kan komme 
under behandling hurtigt, så skader på patienterne selv, deres omgivelser og samfundet 
mindskes eller helt forhindres. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Verne Pedersen  Jette Boel 
Kredsformand  Kontorleder 
Socialpædagogerne Østjylland Socialpædagogerne Østjylland 
 
På vegne af 
 
Socialpædagogerne Østjylland og 
Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland 
 
 
 

Socialpædagogernes Landsforbund har 34.000 medlemmer. 

Vi har ansvaret for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere. 



  21. januar 2008 

1 
 

Høringssvar vedr. forslag til psykiatriplanen for Region Midtjylland 

fra Yngre læger på Århus Universitetshospital, Risskov. 

 
 

Vi har med interesse læst forslaget til psykiatriplanen for Region Midtjylland (herefter blot benævnt 

Psykiatriplanen), da udformningen af denne vil have stor indflydelse på vores fremtidige arbejde. 

Da vi er ansatte på og har mest kendskab til Århus Universitetshospital, Risskov, vil vi hovedsaglig 

kommentere planerne, der vedrører denne del af regionen. 

Indledningsvist slås fast, at man i Regionens værdigrundlag blandt andet ser dialog som væsentlig for 

samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, hvilket vi kun kan hilse velkomment. Af samme grund 

ønsker vi derfor at knytte nogle kommentarer til Psykiatriplanen. 

 

Rekruttering og fastholdelse af speciallæger 
Det er velkendt at der er en generel mangel på speciallæger, ikke mindst i psykiatrien. 

Psykiatriplanen gør opmærksom på dette i afsnit 6.1.1. 

 

Det er af afgørende betydning at der skabes attraktive arbejdspladser med gode arbejdsforhold og 

et højt fagligt niveau af patientbehandling, uddannelse, forskning m.m. Vi finder det bekymrende at 

vi her på Århus Universitetshospital, Risskov rent faktisk ser at: 

 Tidligere ansatte speciallæger har søgt væk. 

 Mange aktuelt ansatte speciallæger overvejer at søge væk. 

 Nyuddannede speciallæger i vid udstrækning ikke søger stillinger her. 

Baggrunden for dette angives at være utilfredshed med arbejdsforholdene, specielt en oplevelse af 

at rammerne ofte ikke tillader et acceptabelt niveau i patientbehandlingen. I stedet søger lægerne til 

mindre, mere yderligt liggende hospitaler eller til primærsektoren - også selvom det betyder praksis 

uden sygesikringsoverenskomst, hvilket er yderst beklageligt. Dette står i skarp kontrast til 

situationen på somatiske afdelinger på Århus Universitetshospital hvor læger står i kø for at opnå 

ansættelse, da det anses for attraktivt og prestigefyldt. 

Hvis psykiatrien på universitetshospitalet skal udgøre et solidt fundament for psykiatrien i regionen 

og kunne leve op til Psykiatriplanen (jvf. pkt. 5.3: ”Psykiatriens højt specialiserede funktioner er 

knyttet til Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov eller Århus 

Universitetshospital, Risskov. Psykiatriens udviklingsfunktioner vil ofte være knyttet til Århus 

Universitetshospital.”), skal denne gennemgående problemstilling prioriteres meget højt. 

En god stab af tilfredse speciallæger vil desuden smitte af på rekruttering og fastholdelse af yngre 

læger. 
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Sengekapacitet: 
Vi ser med tilfredshed, at man planlægger at opnormere den retspsykiatriske sengekapacitet for at 

imødekomme det stadigt stigende antal varetægtssurrogatanbragte og patienter med retslig 

foranstaltning, der kræver ophold på psykiatrisk afdeling (dom til behandling, dom til anbringelse). 

Den generelle holdning blandt yngre læger mht. sengekapaciteten i almenpsykiatrien er, at denne 

udgør et absolut minimum og af mange opleves den endda for utilstrækkelig. Det er derfor med 

bekymring, at vi læser, at man påtænker at reducere sengeantallet i Distrikt Syd med 10 – 16 senge. 

At Døgnhus Kjellerups optageområde reduceres med lidt over 20.000 indbyggere vil ikke 

nødvendigvis blive en aflastning for sengeafdelingerne når der samtidig afvikles 10 senge ved lukning 

af Døgnhuset i Kjellerup og i stedet satses på udbygning af de ambulante behandlingstilbud. Og at 

Region Nordjylland vil hjemtage hvad der svarer til 9 senge stemmer ikke overens med nedlægning 

af 12 senge i Distrikt Vest. 

På Århus Universitetshospital, Risskov har vi oplevet en drastisk reduktion af sengekapaciteten 

gennem de senere år med den begrundelse, at der ikke var fuld belægningsprocent. I perioderne op 

til nedlæggelsen af sengene var det imidlertid praksis, at man blev bedt om at udskrive patienter i 

sengeafsnittene for at skabe plads. Efter vores opfattelse skabtes der derfor en misvisende lav 

belægningsprocent, da udskrivelserne efter vores opfattelse ikke altid var fagligt begrundede. 

Der er i Psykiatriplanen ikke nævnt noget om sengeantallet i Randers, Århus, Herning og Holstebro. 

Vi tager dette som et udtryk for, at man ikke påtænker at nedlægge senge på disse hospitaler.  

Vi ser det som en forudsætning for et velfungerende system, at man ikke nedlægger yderligere 

senge i almenpsykiatrien. Selvom man ikke kan bevise en direkte årsagssammenhæng mellem 

nedlæggelsen af senge og den samtidige stigning i antallet af psykiatriske patienter med retslige 

foranstaltninger, så finder vi det påfaldende. Samtidig kan vi, i vores daglige kliniske arbejde, 

konstatere et stigende antal henvendelser fra patienter, der nyligt er udskrevet i ikke stabil fase 

(præmaturt), herunder ikke mindst de mange dobbeltdiagnosepatienter, der ved aktivt stofmisbrug 

er i overhængende fare for at begå fornyet kriminalitet. Præmatur udskrivning af patienter 

vanskeliggør den efterfølgende ambulante behandling og resulterer i mange ”unødvendige” 

genhenvendelser hvilket, udover at være særdeles uhensigtsmæssigt for patienterne, er en 

belastning for systemet. Desuden opfatter lægerne en sådan ”ekspeditionspsykiatri” som fagligt 

utilfredsstillende og belastende, hvilket med henvisning til problematikken om rekruttering og 

fastholdelse af læger, må anses for meget uheldigt. 

 

Vi ønsker et sengeantal der sikrer: 

 Mulighed for indlæggelse af patienter til diagnostisk afklaring for at sikre bedst mulig 

behandling efterfølgende. 

 Om nødvendigt længerevarende indlæggelse mhp. stabilisering af tilstanden, sikring af evt. 

socialpsykiatrisk tilbud og nødvendig sygdomsindsigt. 

 Mulighed for længerevarende indlæggelse mhp. medicinsanering/-omlægning. Aktuelt er 

der mange patienter, der har hyppige, meget korte indlæggelser og hvor det er svært at se, 

hvad der reelt er vundet ved indlæggelsen. Det bør ikke forekomme på Århus 

Universitetshospital. 
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 Mulighed for længerevarende indlæggelse mhp. stabilisering af tilstanden. Det er ofte 

meget afgørende for det videre forløb af eksempelvis skizofreni og bipolar lidelse, at man får 

en god alliance med patienten, hvilket tager tid, men eventuelt også hindrer et mere 

kronificeret forløb. 

Der skal i denne sammenhæng gøres opmærksom på, at der efter endt psykiatrisk behandling ofte er 

behov for at udskrive patienter til en institutionsplads, et kommunalt botilbud eller lignende. Der er 

på nuværende tidspunkt gang på gang lange ventetider på sådanne tilbud, hvilket ”blokerer” 

psykiatriske sengepladser i uger eller måneder og endda nogle gange i flere år.  

Mht. udbygning af ambulante behandlingstilbud er det vigtigt at pointere, at en evt. reduktion i 

sengepladser IKKE bør ske, før det er registreret, at denne udbygning reelt har mindsket behovet for 

sengepladser. 

 

Udbygning af ambulante behandlingstilbud 
 Må ikke ske på bekostning af sengekapacitet (før der er registreret et faldende behov for 

sengepladser). 

 Man bør overveje en centralisering af distriktspsykiatriens udredningsfunktion fx. i form af et 

højt kvalificeret ambulatorium i tilknytning til psykiatrisk skadestue. Dette kunne give 

mulighed for tæt samarbejde med specialklinikkerne, psykologisk testning, CT-/MR-

scanning, EEG, blodprøver, neurologisk tilsyn mv. og føre til et accelereret udredningsforløb 

på højt fagligt niveau. 

 

Opgaveglidning 
Vi er enige i fordelen ved en vis grad af opgaveglidning – så længe der tages nøje højde for 

forskellige personalegruppers faglige kompetencer. 

Aktuelt er opgaveglidningen gået den forkerte vej. Skadesnotater for patienter, der overnatter i 

modtagelsen skrives af lægen i hånden. Blodprøver på ofte svært medtagne og kroniske patienter 

skal enten tages af lægen eller vente til næste dag. Dette er ikke god klinisk praksis, og har været et 

irritationsmoment i mange år og finder ikke sted på somatiske afdelinger. 

 

Forslag: 

 Optimering i forhold til det akutte arbejde. Journalnotater skrives med det samme, hvilket 

kræver flere sekretærtimer. Hurtig elektronisk adgang til disse notater. 

  Opkvalificering af personale, specielt sygeplejersker mht. bedre monitorering af psykiatriske 

patienter, herunder deres somatiske tilstand, hvilket kunne effektivisere og øge kvaliteten af 

lægens stuegang. Dette ville sandsynligvis kræve større personalenormering. 

 Flere psykologer i almenpsykiatrien til at forestå psykologisk testning, specielt i forbindelse 

med udredning af patienter, mhp. mere kvalificeret diagnostik, samt frigivelse af lægelige 

ressourcer. 

 Laborant til blodprøvetagning og EKG udenfor dagtiden for at frigive lægelige ressourcer og 

optimere behandlingen. 
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 Optimering af IT, da det koster meget tid. Maskinerne er langsomme og ikke sjældent er 
man nødt til at genstarte for at kunne ordinere medicin. Det går der mange lægetimer med. 

 

Aldersgrænser mellem børn & ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri 
Ved sænkning af aldersgrænsen for hvornår en patient tilhører voksenpsykiatrien, vil vi gøre 

opmærksom på, at der ved en yngre patientgruppe vil være en høj andel af førstegangsforløb med 

tilsvarende større ressourceforbrug i forhold til udredning og behandlingstiltag såvel medicinsk, 

psykologisk som socialt. Der vil samtidig være behov for krisearbejde samt involvering af pårørende. 

 

Derfor: 

 Bør der følge ressourcer med patienterne. 

 Bør personalet uddannes mht. behandling af den nye yngre patientgruppe. 

 Vil behovet for socialrådgivning i voksenpsykiatrien sandsynligvis stige. 

 

Specialisering 
Generelt er der en positiv holdning mht. den igangværende specialisering af almenpsykiatriske 

sengeafsnit. En forudsætning for at realisere dette er, at man kan rekruttere speciallæger med de 

relevante kompetencer.  Aktuelt er der problemer med, at rekruttere en speciallæge til en ledig 

overlægestilling på et affektivt afsnit (afdeling S4) på Århus Universitetshospital, Risskov. Problemet 

kan forventes at vokse yderligere, hvilket påpeges i Psykiatriplanen (afsnit 6.1.1), da ”maksimalt 25 

procent af overlægerne er under 50 år.” 

  

Tættere tilknytning til somatikken 
Vi mener, at en tættere kontakt med somatikken kan styrke psykiatrien, som et lægefagligt speciale 

og skabe et bedre tværfagligt samarbejde med kolleger i somatikken og dermed skabemulighed for 

”shared care” af psykiatriske patienter med somatisk sygdom. Samtidig vil det være muligt, at 

afstigmatisere psykiatriske lidelser blandt fagpersonale, patienter og pårørende, da man ikke vil 

være afsondret fra de øvrige specialer. 

 

Vi foreslår: 

 At en tættere tilknytning til somatikken også omfatter den akutte modtagefunktion.  

 At man overvejer at oprette en egentlig liaisonpsykiatri, dvs. subspecialisering  indenfor 

psykiatri, der specifikt beskæftiger sig med interaktionen mellem psykiatriske og somatiske 

lidelser og mellem psykiatriske og somatiske hospitalsafdelinger. Dette vil kræve 

efteruddannelse af psykiatere. 
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Fysiske rammer (ved en evt. flytning til Skejby) 
På baggrund af tidligere erfaringer påpeges vigtigheden af at nye konstruktioner af psykiatriske 

sengeafdelinger, ambulatorier o.l. bliver udarbejdet i tæt samarbejde med psykiatrien (her i blandt 

læger) der bør inddrages på et tidligt stadie af planlægningen – umiddelbar efterligning af en 

somatisk afdeling er ikke holdbart. Psykiatriske behandlingssteder stiller nogle særlige behov mht. 

indretningen, fx. mht. sikkerhedsforanstaltninger, tvang, lydisolering af samtalerum og 

konferencelokaler, beliggenhed af lokaler i forhold til hinanden og til udgange osv. Hvis dette 

ignoreres, er der stor risiko for dårlige forhold for personale og patienter og bekostelige 

ombygninger. 

 

Forskning 
Vi glæder os over, at der i Psykiatriplanen sættes fokus på forskning og ser særdeles positivt på en 

større implementering af forskning i klinikken. Der ligger stor signalværdi i at opprioritere forskning 

og udvikling for at understrege, at psykiatrien er et speciale i bevægelse. Et attraktivt 

forskningsmiljø, især muligheden for kombinationsstillinger, vil gavne rekrutteringen af yngre læger 

til specialet. 

 Vi vil gerne påpege følgende indsatsområder: 

 Mulighed for kombination af forskning og klinisk arbejde i form af kombinationsstillinger (i 

stil med turnus-ph.d.-forløb eller deltidsstillinger mellem klinik og forskning). 

 Tilbud om kompetenceudvikling i form af aktiv deltagelse i forskningsprojekter på de enkelte 

afdelinger. 

 Trygge økonomiske rammer for forskningsaktivitet vil gavne rekrutteringen til 

forskningen/specialet. 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af yngre læger på Århus Universitetshospital, Risskov 

Torben Albert Devantier, reservelæge og klinisk assistent, Center for Psykiatrisk Forskning. 

Bettina Bølling, 1. Reservelæge, Klinik for unge med skizofreni. 

Farahna Harees, afdelingslæge, Retspsykiatrisk afd. 



 

Afsnit 6 
 
 

Høringssvar fra faglige råd og 
selskaber 

• Det ergo-Fysioterapifaglige råd 
• Det lægefaglige specialråd i Børne- og 

Ungdomspsykiatrien 
• Det lægefaglige specialråd ved 

psykiatrien 
• Det psykologfaglige råd ved 

psykiatrien 
• Det regionale råd for lægers 

videreuddannelse 
• Det socialpsykiatrifaglige råd 
• Det sygeplejefaglige råd 

 



Århus Universitetshospital 
Risskov 

Fysioterapien 
 
 

Skovagervej 2 
DK- 8240 Risskov 

Tel. +45 7789 3144 
www.regionmidtjylland.dk

 
 
 
 
 

Psykiatri-og Socialstaben 

Region Midtjuylland 

Skottenborg 26 

8800 Viborg 

Høringssvar fra Ergo-fysioterapifagligt råd vedr. forslag til 
Psykiatriplan for Region Midtjylland  

 
Generelt er rådet enige om, at forslaget til Psykiatriplan for Region 
Midtjylland er både visionært og ambitiøst. Dato 07.01.2008

Journalnr.: 
 Lene Nyboe 

Side 1/1

Rådet er enig i de overordnede principper og indsatsområder i psykia-
triplanen. 
 
Rådet er særligt tilfreds med at:  

• der sættes øget fokus på specialisering 
• samspillet mellem somatik og psykiatri øges 
• der er øje for at sikre sammenhæng mellem sektorerne 
• flerfaglighed nævnes i planen og at der er fokus på faglig be-

grundet opgaveflytning 
• daghospital tænkes afprøvet 
• kompetenceudvikling prioriteres 
• IT-anvendelse (telepsykiatri og videokonferencer) øges 

 
Rådet savner  

• Organisatorisk og faglig tydelighed omkring kontaktperson-
ordning 

• Standarder for hvad optimal udredning og behandling indebæ-
rer – heriblandt ergo- og fysioterapeutiske bidrag 

• En tydeligere beskrivelse af hvad flerfaglighed er i praksis 
• At flere faggrupper, herunder særligt ergoterapeuter og fysio-

terapeuter medtænkes i opgaveflytning 
• Tydeligere definition af rehabiliteringsbegrebet 
• Forslag til hvordan forskningsbaseret viden implementeres i 

klinisk praksis 
 
 
 
 
 

http://www.regionmidtjylland.dk/




















UDKAST 
Psykiatrifaglig Stab

Skovagervej 2
DK-8240 Risskov

Tel. +45 8728 4240
www.regionmidtjylland.dk

Region Midtjylland 

Psykiatri- og Socialstaben 

ATT.: Kristine Brodam Lorentzen 

Skottenborg 26 

8800 Viborg 

 
 
 
Det Psykologfaglige Råd ved Psykiatrien i Region Midtjylland har 
drøftet ”Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland 2007” 
på et ekstraordinært møde den 7. januar 2008. 
 
Det Psykologfaglige Råd finder, at der overordnet er tale om en 
visionær og ambitiøs plan. Planen er helhedsorienteret og samler 
Regionen i en fælles tilgang til opgaverne i psykiatrien på tværs af 
faggrupper og lokal organisering. 
 
Vi er ligeledes enige om, at processen i forbindelse med 
psykiatriplanen har været konstruktiv og motiverende. 
Rådgivningsgruppernes arbejde har været brugbart, og relevante fora 
er blevet hørt. 
 
Vi har nedenfor anlagt en overvejende psykologfaglig vinkel i vores 
høringssvar, som vi i øvrigt har opbygget i overensstemmelse med 
kapitlerne i udkastet. 
  
Kapitel 1 - Indledning 
 
Vi påskønner, at planen arbejder med en udrednings- og 
behandlingsgaranti frem til 2010, og hilser det samtidig velkomment, 
at målgruppen udvides, således at alle personer med svær psykisk 
lidelse får adgang til udredning og behandling.  
 
Kapitel 2 - Omdømme 
 
Vi har med tilfredshed noteret os, at der lægges vægt på 
kommunikation med vores samarbejdspartnere, patienter og disses 
pårørende.  
 
Ligeledes værdsætter vi, at der løbende arbejdes med at nedbryde 
fordomme i forhold til psykiske lidelser, og at der også på den måde 
skabes en bedring af behandlingspsykiatriens omdømme. Vi er 
samtidig af den opfattelse, at Psykiatrien i Region Midtjylland allerede 

Dato: 21. januar 2008

                   Rikke Stengaard Madsen 

Tel. +45 8728 4248

Rikke.Hjort@ps.rm.dk

Side 1



 

Side 2

er godt i gang med at bedre sit omdømme, bl.a. gennem etablering 
af en pårørendepolitik samt tilgængelige behandlingstilbud af høj 
faglig standard. 
 
Psykologfagligt råd anbefaler, at  
 

• Psykiatriens omdømme, samt mulige foranstaltninger til 
fortsat bedring af dette, drøftes én gang årligt på et møde i 
HovedMedudvalget for psykiatrien (HMU).  

 
Kapitel 3 – Effekt 
 
Vi anerkender behovet for en høj faglig kvalitet og er samtidig af den 
opfattelse, at der er flere veje til at opnå den.  
 
Vi ser evidensbaseret behandling som en nødvendig forudsætning for 
opnåelse af en høj faglig kvalitet, da den er et opgør med fortidens 
noget mere arbitrære behandlingsplanlægning. Samtidig ønsker vi at 
understrege, at ”Best Practice” sammen med klinisk erfaring og 
viden er afgørende faktorer i arbejdet med at definere faglig kvalitet. 
  
Psykologfagligt Råd anbefaler, at  
 

• Psykiatrien i Region Midtjylland til stadighed tilstræber at 
kortlægge ”Best Practice” blandt andet ved at inddrage faglige 
rådgivningsgrupper. Dette kan fx være i forbindelse med 
evaluerings- og udviklingsprojektet samt ved udarbejdelse af 
faglige standarder og anbefalinger. 

 
Kapitel 4 - Ydelser 
 
Vi hilser det velkomment, at såvel grundforskning som klinisk 
forskning styrkes ved planen.  
 
Forskningsvisionerne indeholder et tættere samarbejde med både 
universitet og det somatiske sundhedssystem. Det samarbejde kan 
kun styrke begge forskningsretninger og på længere sigt også 
klinikken. Som man gør opmærksom på i planen, har der været en 
tilbøjelighed til at overse de somatiske aspekter ved psykiske 
sygdomme, nogen gange med fatale konsekvenser for patienterne. 
Vi ser det som særdeles prisværdigt, at man nu tager initiativ til at 
reducere denne tilbøjelighed. 
 
Vi er enige i, at psykiatrien både skal kendetegnes ved en højere 
grad af tilgængelighed og samtidig være præget af øget 
specialisering.  
 



 

Side 3

Det er imidlertid vores opfattelse, at specialisering ikke må 
gennemføres, hvor det bliver på bekostning af kontinuiteten i 
behandlingsforløbene. Det er velkendt, at det er i overgangene 
mellem behandlingssteder og behandlere, der hyppigst sker 
kontinuitetsbrud i behandlingen – i nogle tilfælde med alvorlige 
behandlingsmæssige dropouts til følge. 
 
Vi savner desuden, at planen forholder sig konkret til specialisering i 
behandlingen af diagnosegrupper, der ikke er nævnt, fx skizotypi og 
skizoaffektiv sindslidelse samt sværere unipolare depressioner. 
 
Psykologfagligt Råd anbefaler, at 
 

• der for så vidt angår de svære psykiatriske lidelser er én 
gennemgående primærbehandler, der følger patienten 
gennem hele behandlingsforløbet, så behandlerskift undgås 

 
• samarbejdet mellem specialenhederne, lokalpsykiatrien, 

mobile teams samt opsøgende instanser styrkes, således at 
det i relevante tilfælde netop bliver muligt at udpege en 
primærbehandler fra en af funktionerne 

 
• det er muligt for den primære behandler at tage på 

hjemmebesøg hos patienter med svær psykisk lidelse, uanset 
ansættelsessted 

 
• der for så vidt angår de sværeste psykiatriske lidelser helt 

undgås overgange i behandlingsforløbet 
 

• de specialiserede enheder har en konsulentfunktion i forhold 
til almenpsykiatrien i Regionen, således at 
primærbehandlerne i almenpsykiatrien kan trække på 
enhedernes ekspertviden 

 
• patientens transportmuligheder tænkes ind i patientforløbene, 

så der bliver en reel tilgængelighed til behandling 
 

• der tages stilling til hvorvidt et specialiseret tilbud er 
ønskeligt, for så vidt angår de diagnosegrupper, der ikke er 
nævnt i planen 

 
 
Kapitel 5 – Organisering 
 
Vi finder det værdifuldt, at der med planen er lagt op til en højere 
grad af harmonisering af udrednings- og behandlingsindsatsen. 
 



 

Side 4

Vi har dog opmærksomheden rettet mod, at ensartningens bagside 
muligvis kan blive en risiko for en for høj grad af ensretning af 
behandlingen i hele Regionen. 
 
Eftersom Regionen dækker et geografisk stort og demografisk 
heterogent område, finder vi det derfor vigtigt med en vis balance 
mellem harmonisering og selvstyrende tiltag, således at de enkelte 
distrikter og enheder har mulighed for fortsat at udbyde 
behandlingstilbud, der passer særlig godt til deres optagegrundlag. 
 
Ligeledes finder vi, at der bør være en vis bevågenhed i henseende 
til at alle dele af Regionen får mulighed for at bidrage med viden, 
projekter og idéer til fornyelse og udvikling, således at Århus og 
Herning ikke isoleres som toneangivende. 
 
Psykologfagligt Råd anbefaler, at 
 

• der nedsættes en følgegruppe under HMU med 
repræsentanter fra alle dele af voksen- og børne- og 
ungdomspsykiatrien, der følger op på hensigtsmæssige og 
uhensigtsmæssige følger af specialiseringen. 

 
Kapitel 6 – Ressourcer 
 
Vi bakker op om en aktiv rekrutterings-, fastholdelses samt 
kompetenceudviklingsstrategi for psykiatrien i Region Midtjylland.  
 
Vi ser i forlængelse heraf psykologer som aktive medspillere i forhold 
til:  
 

• Udredning og diagnostik 
• Behandlingsplanlægning og behandling 
• Udvikling af nye behandlingsformer 
• Supervision 
• Undervisning 
• Ledelse på alle niveauer 
• Forskning og dokumentation 
• Liasonpsykiatri samt samarbejde med somatiske enheder 
• Teamsamarbejde 
• Kommunikation 
• Nye opgaveindtag som følge af opgaveglidning 

 
Vi finder det uheldigt, hvis der fortsat skal anvendes mere klinisk tid 
på registrering og administration. 
 
 
 
 



 

Side 5

Psykologfagligt Råd anbefaler, at 
 

• der sikres en øget og løbende bevågenhed i forhold til 
spørgsmålet om, hvorvidt der er mere hensigtsmæssige 
måder at arbejde med registrering og administration på end 
de eksisterende 

 
• fastholdelse af medarbejdere bliver et særligt indsatsområde 

de kommende år, ikke mindst fastholdelse af personale som 
har opbygget særlig erfaring indenfor de forskellige 
kerneområder 

 
• man opretter flere faste psykologstillinger til bl.a. udredning, 

visitation og behandlingsplanlægning i erkendelse af, at 
psykologer er kompetente til at løse disse opgaver og set i 
lyset af den omtalte mangel på speciallæger og deraf 
følgende opgaveglidning 

 
• i det hele taget i videst muligt omfang tilstræber opslag af 

faste stillinger for at tiltrække den bredest mulige 
ansøgerskare og dermed de bedst kvalificerede medarbejdere 

 
• man i Regionen fortsat fastholder monofaglige fora, 

psykologfaglig ledelse samt, naturligvis, Det Psykologfaglige 
Råd. 

 
På vegne af Det Psykologfaglige Råd, 
med venlig hilsen fra 
 
 
Cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi 
Koordinerende psykolog 
Christian Møller Pedersen 
formand 
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Lægelig Uddannelse 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 5000 - Fax: 8728 5001 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

Region Midtjylland 
Psykiatri- og Socialstaben 
Att.: Kristine Brodam 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
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Høringssvar vedrørende Region Midtjyllands forslag til psykiatriplan 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord vil gerne 
takke for muligheden for at give bemærkninger til Region Midtjyllands forslag til psykiatri-
plan.  
 
Rådet ser positivt på ønsket om et øget samspil mellem det somatiske og psykiatriske sund-
hedsvæsen samt ønsket om færre, men mere driftsmæssige og fagligt robuste enheder. Samti-
dig er det vigtigt for Rådet, at der sikres en god balance mellem ønsket om øget specialisering 
og muligheden for at give læger en bred indføring i specialerne via videreuddannelsesforløbe-
ne. 
 
Rådet anerkender, at en øget specialisering i Psykiatri vil danne grobund for en øget faglighed 
samt øget uddannelsespotentiale. Rådet vil gerne understrege vigtigheden af, at specialenhe-
derne inddrages i den lægelig videreuddannelse, for derved at give de yngre læger under ud-
dannelse et mere komplet billede af psykiatrien, herunder specialets forsknings- og udvik-
lingspotentiale. Rådet ønsker dog samtidig at påpege risikoen for, at en øget specialisering 
fører til en fragmenteret videreuddannelse med ophold på for mange tyndt bemandede afde-
linger, der har vanskeligt ved at varetage den lægelige videreuddannelse, og som er sårbare 
overfor midlertidige rekrutteringsproblemer, sygdom m.v.  
 
Rådet vil udtrykke betænkelighed i forhold til muligheden for at opretholde uddannelsens 
kvalitet i lyset af den voksende mangel på speciallæger og peger i den sammenhæng på det 
problematiske i det store antal døgndækkende funktioner i Psykiatrien. 
 
Rådet vil udtrykke bekymring over for ønsket om at opretholde et uændret antal døgndæk-
kende funktioner indenfor specialet Børne- og ungdomspsykiatri. Denne bekymring skal ses i 
lyset af, at yngre læger under hoveduddannelse i Børne- og ungdomspsykiatri har gjort Rådet 
opmærksom på problemer indenfor specialets uddannelseskvalitet. En del af denne kritik er 
rejst mod videreuddannelsens dårlige vilkår i mange små og tyndt bemandede funktioner med 
ringe mulighed for tilstrækkelig supervision og vidensudveksling. Specialet har problemer 
med mangel på speciallæger, hvilket fører til mange vakante stillinger. Rådet ønsker på denne 
baggrund at opfordre til, at videreuddannelsens betingelser indtænkes i overvejelserne om-
kring organisationen af Børne- og Ungdomspsykiatrien. 
 



 

 

Rådet forventer, at psykiatrien fremover vil indgå i den kliniske basisuddannelse. Dette kan 
medvirke til at skabe en positiv interesse for og viden om specialet hos de yngste læger, hvil-
ket på sigt kan medvirke til at øge psykiatriens rekrutteringsgrundlag og et bedre samarbejde 
mellem somatik og psykiatri. 
 
En forudsætning for god og effektiv rekruttering til psykiatrien og børne- og ungdomspsykia-
trien er, at der kan tilbydes attraktive uddannelsesforløb, herunder gode muligheder for udvik-
ling og forskning. Rådet havde gerne set et større fokus i psykiatriplanen på fremtidens udfor-
dringer indenfor særligt personaleudviklingen, herunder rekruttering og videreuddannelse.  
 
Rådet er bevidst omkring psykiatriens svære rekrutteringssituation og vil gerne understrege 
vigtigheden af at sikre et forsat højt uddannelsesniveau inden for den danske speciallægeud-
dannelse. Rådet vil gerne i samarbejde med psykiatrien medvirke positivt hertil. 
 
Rådet ser frem til et forsat godt samarbejde med Psykiatrien i Region Midtjylland omkring 
den fremtidige tilrettelæggelse af den lægelige videreuddannelse. Rådet forventer, at blive 
inddraget i den konkrete planlægning af videreuddannelsen i takt med, at psykiatriplanens 
anbefalinger videreudvikles og implementeres. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord  
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Det sygeplejefaglige Råd i psykiatrien i Region Midtjylland har 
behandlet Udkast til Psykiatriplan og har følgende kommentarer til 
planen. 
 
Specialisering 
Det sygeplejefaglige Råd finder planen velgennemarbejdet og 
struktureret men mener, at den sygeplejefaglige indsats ikke er 
tilstrækkelig synlig i planen. Rådet har nogle betænkeligheder i 
forhold til den øgede specialisering, som i sengeafsnit vil betyde, at 
der i højere grad fokuseres på diagnoser frem for på områder, som er 
fælles for patienter med samme problematikker og lidelser, ligesom 
det vil betyde, at indlæggelsestiden nedsættes yderligere med færre 
handlemuligheder i plejeforløbet for det sygeplejefaglige personale. 
Omvendt finder det sygeplejefaglige råd, at en fokusering på 
specifikke patientgruppe kan være med til at øge kvaliteten af den 
behandlingsmæssige indsats, ligesom det kan være med til at 
fastholde medarbejdere i psykiatrien. Rådet anerkender derfor den 
øgede specialisering i sengeafsnit. 
 
Der er dog en vis bekymring for, hvordan den specialiserede indsats 
vil fungere indenfor det ambulante område. Jo flere specialiseringer 
jo større risiko er der for at patienter, der ikke har indlysende 
diagnoser, ikke får de tilbud, som de har krav på. En øget 
specialisering øger med andre ord risikoen for at de grupper af 
patienter, der ikke har veldefinerede diagnoser falder i ’huller’, hvor 
der ikke er samme høje niveau af viden og indsatsmuligheder. Den 
øgede specialisering imødekommer således ikke behovet for at pleje 
og behandle det enkelte menneske som et unikt væsen ud fra hans 
eller hendes totale livssituation og sociale forhold.  
 
De internationale og nationale tendenser i den psykiatriske 
behandling og pleje specielt i det ambulante system går i retning af 
øget almenpsykiatrisk indsats indenfor sundhedsfremme, 
forebyggelse, recovery, opsøgende arbejde m.v. For disse indsatser 
er den øgede specialisering ikke væsentlig, men vil måske tværtimod 
virke begrænsende, fordi der vil komme en øget opmærksomhed på 
de specialiserede diagnoser frem for på en mere almenpsykiatrisk 
indsats. 
 

Høringssvar til  
Udkast til Psykiatriplan 
fra 
Det sygeplejefaglige Råd i psykiatrien i Region Midtjylland 

Dato 03.01.2008

Kirsten Fog

Tel. +45 8728 4245

Kirsten.Fog@ps.rm.dk
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Side 2

Endelig har det sygeplejefaglige råd en bekymring for, at 
specialiseringen på grund af stordriftsfordele med tiden vil 
udkrystallisere sig i yderligere specialisering lokalitetsmæssigt, 
således at der indenfor det enkelte distrikt (måske oven i købet 
indenfor hele regionen) kun vil være et enkelt sted, hvor specifikke 
opgaver løses. Eksempelvis kan det frygtes, at skizofreni behandles i 
én by, mens depression behandles i en anden. Det vil medføre store 
ulemper for både patienter og pårørende. At behandlingen ikke 
længere kan finde sted i lokalområdet, vil måske oven i købet 
medføre nedgang i patienternes compliance. Endelig frygter rådet, at 
det også vil medføre et øget antal samarbejdspartnere (fx med flere 
kommuner) med risiko for at parterne ikke længere har samme 
kendskab og daglige kontakt, og at patienterne derfor ikke får den 
optimale pleje og behandling. 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• den skitserede specialisering i sengeafsnit indføres 
• der på det ambulante område overvejes, hvordan patienter 

der ikke har en veldefineret diagnose, får den rette pleje og 
behandling målrettet vedkommendes unikke situation 

• at det ambulante område fortsat fungerer som et 
almenpsykiatrisk tilbud 

 
 
Kvalitet 
Det sygeplejefaglige Råd bakker op om psykiatriplanens anbefalinger 
for kvalitetsarbejdet. Rådet mener dog, at der bør arbejdes i retning 
af fælles dokumentationssystem i hele regionen som forudsætning for 
at indsatser og resultater bliver sammenlignelige og 
handlingsanvisende. En forudsætninger for et effektivt og rationalt 
kvalitetsarbejde er en velfungerede dokumentation. Det 
sygeplejefaglige Råd mener endvidere, at det er vigtigt, at der ikke 
dokumenteres unødigt, men at dokumentationen tværtimod 
tilrettelægges som en del af det pleje- og behandlingsmæssige 
arbejde. Eksempelvis bør der arbejdes med at dokumentation indgår 
som en del af relationsbehandlingen i det daglige arbejde, i stedet for 
at dokumentation er en daglig forpligtelse, der udføres ved vagtskifte. 
Dokumentation bør i stedet være integreret i daglig praksis og være 
fremadrettet og processuelt. 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• den etableres et fælles dokumentationssystem i hele 
psykiatrien i Region Midtjylland 

• der arbejdes på at indpasse dokumentationen, som en 
integreret del af den daglige praksis 

• der ikke dokumenteres mere end nødvendigt 
• det sikres, at der er sammenhæng mellem dokumentation og 

kvalitetsarbejde 



 

Side 3

 
Aldersgrænse 
Den foreslåede aldersfordeling (18 års grænsen) vil betyde en 
ændring i klientellet på sengeafdelinger. Dels vil det betyde, at de 
unge mennesker ikke får så specialiseret et tilbud, som de ville i 
ungdomspsykiatrien, og dels vil det betyde en ændring for de øvrige 
patienter, fx vil der være risiko for at øvrige patienter påvirkes af det 
øgede antal selvskadende patienter (’smitteeffekt’).  Desuden er der 
en bekymring for at der ikke sker en optimal diagnosticering og deraf 
følgende behandling af fx af patienter med gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser og ADHD. Det anerkendes dog, at der må ske 
en aldersfordeling et specifikt sted.  
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• aldersgrænsen sættes ved 18 år, som foreslået, 
underforudsætning af at det fastholdes, - som det også er 
foreslået, - at de patienter, der allerede er i behandling i 
Børne- og Ungdomspsykiatrien fortsætter her indtil det fyldte 
20. år. 

 
 
Strukturændringer 
Den foreslåede nedlæggelse af døgnhusene er et brud med 
nærhedsprincippet fx i forhold til patienter i Kjellerup, som på sigt vil 
få behandlingsafdeling i Horsens. Det vil blive svært at opretholde 
den tætte kontakt med bostøttere og det vil få indflydelse for 
muligheden for at opretholde kontinuiteten i behandlingsforløbet. 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• det overvejes, hvordan det kan sikres at kontinuiteten 
fastholdes i behandlingsforløb for patienter, hvor der er store 
afstande mellem bopæl og behandlingsafdeling. 

 
Den planlagte klinik for angst og tvang i Viborg er normeret med ½ 
sygeplejestilling. Det vil være svært at rekruttere medarbejder til 
denne funktion, ligesom det vil være svært at udøve og fastholde 
sygeplejefaglige funktion i en stilling med så lille dimensionering. 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• det overvejes, hvordan en sygeplejefaglig funktion og profil 
kan sikres i den planlagte klinik for angst og tvang. 

 
Der er foreslået en fysisk flytning af Psykiatrisk Hospital, Risskov til 
Skejby, således at den psykiatriske behandling får tættere bånd til 
den somatiske. Der er bekymring over at psykisk sygdom i højere og 
højere grad præges af den biologisk orienterede psykiatri. Der er 
bekymring over at psykisk sygdom i højere og højere grad præges af 
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den biologisk orienterede psykiatri, hvorved de sociale aspekter ved 
den psykiatriske lidelse risikerer at nedtones. 
Omvendt anerkendes det, at en flytning af psykiatrien vil mindske 
stigmatiseringen af psykisk sygdom, ligesom det vil øge 
behandlingsmulighederne for en række somatiske lidelser, som 
diabetes, hjertekarsygdomme, vægtstigning m.v. Der er set en 
overdødelighed af psykiatriske patienter, dog ikke på baggrund af 
lokalitet, men på baggrund af en række kroniske lidelser. Det er 
derfor ikke givet, at en flytning vil medføre en nedgang i 
overdødeligheden for psykiatriske patienter, ligesom 
strukturproblemer ikke automatisk afhjælpes ved at det somatiske 
sygehusvæsen og psykiatri har fælles lokalitet. 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• der fortsættes med planlægning af en fysisk flytning af 
psykiatrisk hospital under forudsætning af, at der er 
undersøgelsesresultater, der peger på, at overdødeligheden 
for psykiatriske patienter kan undgås samt at der planlægges 
med et konstruktivt samarbejde mellem det somatiske 
sygehusvæsen og psykiatri. 

 
 
Ressourcer 
På baggrund af de store afstande er der planlagt forsøg med 
telemedicin. Der er allerede gode erfaringer med det telemedicinske 
område for visse grupper eksempelvis i forbindelse med tolkning. Der 
advares mod at anvende telemedicin i den direkte patientbehandling 
fx i relationsbehandling. Telemedicin kan til gengæld have sin 
berettigelse i forhold til administration og mødevirksomhed. 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at 

• der fortsættes med forsøg med telemedicin, dog ikke i den 
direkte patientbehandling, men gerne i forhold til 
administration og mødevirksomhed m.v. Ligeledes har 
telemedicin en berettigelse i forhold til tolkebistand. 

 
Der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i 
regionssammenhæng. Eksempelvis bør studieforløb for 
sygeplejestuderende fortsat prioriteres højt, ligesom der bør gives 
plads til udarbejdelse af større og mindre projekter både for 
sygeplejestuderende og for færdiguddannede sygeplejersker 
 
Det sygeplejefaglige råd anbefaler at  

• arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 
prioriteres 

• det prioriteres at sikre studerende og færdiguddannede 
sygeplejersker mulighed for at udarbejde projekter 

 



 

Side 5

Forskning 
Forskning og udviklingsarbejde er at helt central betydning for 
udviklingen og kvaliteten af de sygeplejefaglige ydelser. En central 
begrænsning i udvikling af forskning og udviklingsarbejde er mangel 
på medarbejdere, der er kvalificerede til at varetage disse 
specialiserede opgaver. Dette gælder også i Region Midtjylland.  Den 
generelle indsats for rekruttering til psykiatrien bør derfor i højere 
grad inkludere muligheder for forskning og/eller avanceret 
specialiseret klinisk praktik. Disse muligheder kan skabes i et aktivt 
samarbejde med sygeplejeskoler, centre for videregående udannelser 
(CVU’er) og med universiteterne. Der savnes således et formelt 
samarbejde med Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for 
Folkesundhedsvidenskab ved Århus Universitet. At der ikke er en 
formel tilknytning betyder, at der ikke sker en naturlig rekruttering af 
potentielle forskere, som det er tilfældet indenfor det læge- og 
psykologfaglige områder. Det er de store, etablerede uddannelses-
institutioner, der har ressourcer og ekspertise til at uddanne 
forsknings- og udviklingsmedarbejdere. 
 
På baggrund af dette anbefaler Det sygeplejefaglige Råd at 

• psykiatrien aktivet bør prioritere nyuddannede og næsten-
uddannede sygeplejersker 

• psykiatrien bør satse på at opkvalificere medarbejdere med 
formelle forskningskompetencer og at rekruttere nye 
medarbejdere med egentlige forskningskompetencer 

• psykiatrien bør satse på muligheder for kombinationsstillinger 
mellem klinik og forsknings- og udviklingsarbejde, mellem 
klinik og uddannelses- og forskningsinstitutioner samt mellem 
klinik og studieaktivitet 

• der bør være samme forskningsmuligheder og støttesystemer 
for forskning indenfor alle specialer og faggrupper i psykiatrien 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anette Dall, sygeplejerske, proceskoordinator 
Formand for Det sygeplejefaglige Råd 



 

Afsnit 8 
 
 
Høringssvar fra 
uddannelsesinstitutioner 

• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Århus Universitet 

• Uddannelsesansvarlige for 
grunduddannelserne, Distrikt Øst 

• VIA University College 
• Århus Universitetshospital, 

Kontaktudvalget 
 







 
HR-afdelingen 

Århus Universitetshospital, Risskov 
 

Skovagervej 2, 8240 Risskov 
 

DK- 
Tel. +4577892000 

www.regionmidtjylland.dk
 
 
 
 
 

Høringssvar til forslag til 

Psykiatriplan for Region 

Midtjylland 

Fra uddannelsesansvarlige for 

grunduddannelser, distrikt øst. 

 

Som uddannelsesansvarlige for grunduddannelser har vi følgende 
kommentarer til planen: 
 

Dato 4.1.2008 
Journalnr.: 

 
 

Side 1/1 
 

S. 10 
Det er positivt at der under omdømme lægges vægt på, at 
psykiatrien skal kendes ved et "attraktivt uddannelsessted". 
Vi savner imidlertid, at dette følges op under anbefalingerne. 
 
S. 42 
Under uddannelse og kompetenceudvikling nævnes, at psykiatrien 
har "en stor opgave som uddannelsessted for læger, psykologer, 
sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og 
fysioterapeuter, socialrådgivere, lægesekretærer med flere". 
Vi finder det vigtigt, at der under anbefalinger fremgår hvordan 
denne opgave kan løftes. 
 
 
Venlig hilsen 
 
De uddannelsesansvarlige for sygeplejeskeuddannelsen, social- og 
sundhedsassistentuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen. 
 
HR-afdelingen, Distrikt Øst 
 

http://www.regionmidtjylland.dk/
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Afsnit 7 
 

 
Høringssvar fra statslige  myndigheder 

• Direktoratet for kriminalforsorgen 
• Midt- og Vestjyllands Politi 
• Sundhedsstyrelsen 
• Sydøstjyllands Politi 
• Østjyllands Politi 

 



 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen  
Straffuldbyrdelseskontoret  

 

Strandgade 100 Telefon 72 55 55 55 E-post dfk@kriminalforsorgen.dk 
1401  København K Telefax 72 55 46 90 Internet www.kriminalforsorgen.dk 
 

København, den 25. januar 2007 
  
Journalnr.: 07-2414-9 
(Bedes anført ved henvendelse) 
Reference tvb 

Region Midtjylland 
Psykiatri- og Socialstaben 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
 
Att. Kristine Brodam 
 
Sendt via e-mail til 
kristine.brodam@ps.rm.dk  
 

 

Direkte telefon 72 55 46 13 

 
 
Høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Midtjylland  
 
Direktoratet for Kriminalforsorgen er bekendt med, at forslag til psykiatriplan for Region 
Midtjylland er sendt i høring den 16. november 2007 til de afdelinger af Kriminalforsorgen i 
Frihed, som ligger i regionen.   
 
Årsager til høringssvar 
De hidtidige erfaringer med foranstaltningsdømte, herunder samarbejdet mellem de psykiatri-
ske afdelinger og Kriminalforsorgens afdelinger i Frihed (KiF) gør, at direktoratet dels kan 
pege på nogle problemstillinger, dels pege på nogle tiltag, som vil være hensigtsmæssige at 
iværksætte, da disse skønnes at ville gøre samarbejdet lettere. 
 
Det skal sammenholdes med, at der er en fortsat stigning i antallet af foranstaltningsdømte på 
11-12 pct. om året, hvilket betyder, at samarbejdet om denne patient-/klientgruppe også for-
ventes at stige tilsvarende.  
 
Det foreslås i forslaget til planen, at der skal udarbejdes et samlet forslag til en styrkelse af 
den retspsykiatriske indsats, herunder blandt andet behovet for retspsykiatriske sengepladser, 
behandlingsmæssige og bygningsmæssige forhold. Da der således ikke foreligger et mere 
detaljeret forslag til den retspsykiatriske indsats, skal direktoratets bemærkninger ses som 
forslag til tiltag, der kan tages i betragtning, når der skal udarbejdes et samlet forslag på om-
rådet.     
 
Direktoratet finder det meget positivt, at der i forslaget til planen er fokuseret på at udvide 
indsatsen for patienter med ”ikke-psykotiske sygdomme”, som er aktuelt for en mindre grup-
pe af de foranstaltningsdømte. Her har Kriminalforsorgen ofte oplevet, at psykiatrien ikke 
mener, at der er et behandlingstilbud til denne gruppe. Det er ligeledes positivt, at indsatsen 
over for unge og voksne med en retlig foranstaltning skal være en specialiseret funktion, der 
skal være fokus på. Forslaget om at der skal ydes støtte til mestring af psykisk sygdom er et 
meget spændende og relevant forslag, der også bør omfatte støtte til pårørende til de psykisk 
syge.  
 
Behandling af foranstaltningsdømte i almenpsykiatrien og/eller i retspsykiatrien 
Hidtil er en stor gruppe af de foranstaltningsdømte (måske den største?) blevet behandlet i 
almenpsykiatrien. Det er Kriminalforsorgens opfattelse, at almenpsykiatrien ikke altid kan 
løfte denne opgave. Det er svært for almenpsykiatrien at håndtere de tvangsmæssige opgaver, 
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der kan være forbundet med disse foranstaltninger, og som adskiller sig fra de regler, der fin-
des i psykiatriloven om anvendelse af tvang. Det opleves, at almenpsykiatrien ofte viger til-
bage fra at foretage den nødvendige vurdering af risiko for recidiv til ny kriminalitet, da det 
ikke opfattes som psykiatriens opgave. Derfor vil direktoratet gerne påpege, at det klart fore-
trækkes, at det er egentlige retspsykiatere, der har med foranstaltningsdømte at gøre, fordi de 
netop har specialiseret sig i disse patienter/klienter og reglerne vedrørende disse. Disse be-
tragtninger gør sig tilsvarende gældende for de distriktspsykiatriske enheder, hvor det også er 
vigtigt, at personalet har et godt kendskab til retspsykiatri. I de større byer foreslås det, at be-
handling af de foranstaltningsdømte samles i en eller få specialiserede enheder.     
 
Tilstrækkeligt med sengepladser 
Det fremgår ikke af forslaget til planen, hvor mange retspsykiatriske sengepladser, der skøn-
nes at være behov for. Det er vigtigt, at der laves en analyse af behovet, også henset til den 
fortsatte stigning i tilgangen af foranstaltningsdømte.  
 
Dertil kommer et antal anbringelsesdomme, ca. 20-25 om året på landsplan, og et ukendt antal 
indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, som af institutionens læge og/eller psy-
kiatriske konsulent findes sindssyge eller i en tilstand der kan sidestilles dermed, og derfor 
henvises til behandling/indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.   
 
En koncentration af sengekapaciteten i færre, men større behandlingsenheder og placering i 
blandt andet specialfunktioner er forståeligt ud fra rekrutteringsmæssige årsager og behovet 
for at samle ekspertise nogle få steder i regionen. Dette kan dog medføre meget transport, når 
den foranstaltningsdømte skal møde til behandling, og i de tilfælde, hvor politiet skal trans-
portere en foranstaltningsdømt til indlæggelse.   
 
Samarbejdsfora 
Det anbefales, at der etableres et formaliseret samarbejde om foranstaltningsdømte både på 
lokalt (mellem den psykiatriske afdeling og KiF-afdelingen) og på regionalt plan, hvor det 
klart kan aftales, hvilke opgaver henholdsvis psykiatrien, de sociale myndigheder og Krimi-
nalforsorgen skal varetage og hvornår. På den måde vil de enkelte involverede myndigheders 
roller og ansvar kunne synliggøres til gavn for samarbejdet og ikke mindst den foranstalt-
ningsdømte. Der synes i forslaget til planen at mangle fokus på Kriminalforsorgen som sam-
arbejdspartner. 
 
Der er også behov for, at der på regionalt plan er et forum, som kan drøfte håndteringen og 
samarbejdet på mere overordnet niveau, herunder træffe beslutning om hvordan problemstil-
linger mellem den enkelte psykiatriske afdeling og KiF-afdeling skal løses. 
 
Baseret på en høring i april/maj 2007 af landets KiF-afdelingerne, som direktoratet foretog til 
brug for et møde mellem direktoratet og Danske Regioner, kan det oplyses, at KiF-
afdelingerne fandt: 
 
• At det ofte er svært og langsommeligt at få en behandling iværksat – såvel ved indlæggel-

se som ambulant behandling  
• At nogle klienter ifølge psykiatrien ikke er behandlelige 
• At psykiatrien ikke mener at kunne give det rette tilbud 
• At der kan være uenighed mellem den læge, der skal behandle og den læge, der har fore-

taget mentalobservation/Retslægerådet om diagnose, og om hvorvidt patienten/klienten er 
behandlelig 

• At der sker en meget hurtig – for hurtig - udskrivning, nogle gange efter få timer eller da-
ge 
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• At det for ofte sker, at KiF-afdelingerne ikke orienteres om udskrivning og indlæggelse.     
 
Ovennævnte er problemstillinger, som stadig er aktuelle, også i Region Midtjylland.  
 
Direktoratet vil desuden foreslå en formalisering af udskrivningsaftalen til at omfatte alle pa-
tienter med en retlig foranstaltning, og ikke kun svarende til lovgivningens krav for så vidt 
angår de ressourcesvage patienter. Der bør indgås en aftale med de involverede myndigheder: 
KiF-afdelingen, kommunen og psykiatrien, så alle ansvarlige involverede parter opnår en fæl-
les forståelse for opgavens karakter og får en klar aftale om, hvem der har ansvaret for hvad 
og hvornår. 
 
Central visitation 
Direktoratet anbefaler endelig, at der etableres en fælles regional visitation af retspsykiatriske 
klienter, således at der sker en hurtigere henvisning og dermed hurtigere påbegyndelse af be-
handling samt opnås større ensartethed i behandlingen af de foranstaltningsdømte. Til en så-
dan fælles visitation skulle anklagemyndigheden ligeledes sende kendelser vedrørende vare-
tægtssurrogatfængsling mv. En sådan ordning vil have den fordel, at der i Region Midtjylland 
opnås et større overblik over gruppen, herunder antallet samt større ekspertise med placering 
af dem på de rigtige afdelinger.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Tove Vedige Brøchner 
 
 

 





 
 
 
 

 

24. januar 2008 
j.nr. 7-203-05-92/1/CHH 
 
 
Enhed for Planlægning  
Sundhedsstyrelsen 
Islands Brygge 67 
2300 København S 
Tlf. 72 22 74 00 
Fax 72 22 74 19 
E-post   info@sst.dk 
 
 
Dir. tlf. 7222 7851 
E-post efp@sst.dk 
 

Region Midtjylland 
Regionshuset Viborg 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
Att. Psykiatri og Social 
 

 
 
Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Psykiatriplan for 
Region Midtjylland 
 
Sundhedsstyrelsen har den 16. november 2007 har modtaget Region Midtjyl-
land forslag til psykiatriplan med henblik på indhentning af Sundhedsstyrel-
sens rådgivning i overensstemmelse med § 206, stk. 2 i Sundhedsloven. 
 
Det fremgår af planforslaget, at Region Midtjylland med planen overordnet 
vil sikre regionens borgere med psykisk sygdom behandling, støtte og om-
sorg på højt internationalt niveau – bl.a. ved at udnytte regionsdannelsens 
nye muligheder og bidrage til en visionær, bæredygtig og evidensbaseret ud-
vikling af Psykiatrien i regionen.  
 
Regionens psykiatripolitiske målsætninger 
Sundhedsstyrelsen har noteret sig, at Psykiatriplanen er en strategisk plan, 
der udstikker de overordnede mål for de kommende år for behandlings- og 
socialpsykiatrien. Sundhedsstyrelsen finder de opstillede mål relevante og 
væsentlige. Ligeledes ser Sundhedsstyrelsen med tilfredshed på, at der mi-
nimum hvert andet år vil blive udarbejdet en redegørelse til Regionsrådet, 
som opsummerer udviklingen på psykiatriområdet og gør status på Psykia-
triplanens realisering. Det fremgår videre af Psykiatriplanen, at den over tid 
vil blive fulgt op med konkrete politiske beslutningsforslag samt suppleret 
med en overordnet politik for samarbejdet med brugere/patienter og foræl-
dre/pårørende og for indsatsen i forhold til børn som pårørende. Sundheds-
styrelsen finder det positivt, at Regionen planlægger konkrete implemente-
ringsinitiativer.  
 
Sundhedsstyrelsen er i øvrigt enig i de i planen omtalte nye udfordringer for 
Psykiatrien, herunder bl.a. at Regionen er opmærksom på den udfordring, 
der ligger i et stigende antal psykisk syge kriminelle, den stigende efter-
spørgsel efter børne- og ungdomspsykiatriske ydelser, retten til udredning 
for børne- og ungdomspsykiatriske patienter inden for to måneder samt det 
udækkede behov for tilbud til ikke-psykotiske patienter. Endvidere skal 
Sundhedsstyrelsen støtte Regionens forslag til initiativer vedr. psykiatriens 
omdømme, herunder sikring af let tilgængelige oplysninger vedrørende psy-
kiatrien samt arbejde for nedbrydelse af tabuer og fordomme omkring det at 
være psykisk syg.   
 
I Psykiatriplanen er der lagt stor vægt på systematisk kvalitetsudvikling og 
dokumentation med fokus på såvel faglig som brugeroplevet og organisato-
risk kvalitet og på forløbstankegangen, hvilket Sundhedsstyrelsen bakker op 
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om. Sundhedsstyrelsen støtter endvidere, at der planlægges løbende bench-
marking og opfølgning på den psykiatriske indsats, herunder tvang, bl.a. ved 
brug af kvalitetsdatabaser og registre, Den Danske Kvalitetsmodel og kvali-
tetsmodellen på det sociale område. Ligeledes værdsætter Sundhedsstyrel-
sen, at man vil fokusere på stabil og høj datakvalitet. 
 
Organisering og samarbejde 
Det fremgår af planen, at målgruppen for Psykiatrien i Region Midtjylland 
defineres bredt og også omfatter personer med ikke-psykotiske lidelser. 
Sundhedsstyrelsen finder denne udvidelse af målgruppen hensigtsmæssig.  
 
Overordnet fremgår det, at Psykiatrien i Region Midtjylland fremover orga-
niseres med fire hovedfunktioner bestående af henholdsvis Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Center og tre voksenpsykiatriske distrikter. Højt specialise-
rede funktioner vil primært blive placeret på Århus Universitetshospital.  
 
For så vidt angår aldersafgrænsningen mellem børne- og ungdomspsykiatri-
en og voksenpsykiatrien kan det konstateres, at den børne- og ungdomspsy-
kiatriske indsats i Region Midtjylland ydes til børn og unge i alderen op til 
18 år med mulighed for, at indsatsen eventuelt kan gå op til det 21. år. Sund-
hedsstyrelsen finder det i den forbindelse praktisk, at der er mulighed for 
fleksibilitet, idet der herved bliver muligt at tage højde for den enkeltes si-
tuation og behov. Sundhedsstyrelsen skal samtidig i denne forbindelse be-
mærke, at den kommende ret til udredning inden for 2 måneder formentlig 
vil komme til at gælde for børn og for unge til og med 19 år.  
 
Det ses af planen, at der i Region Midtjylland generelt lægges betydelig vægt 
på tæt sammenhæng mellem den psykiatriske og somatiske indsats, hvilket 
Sundhedsstyrelsen bakker op om. Bl.a. skal dette ske ved strategisk at over-
veje placering af fremtidige psykiatriske døgnfunktioner og beredskaber i 
forhold til de somatiske hospitalers akutmodtagelser og specialfunktioner.  
 
I planen tilkendegives det videre, at man vil styrke og udbygge den ambulan-
te behandling i såvel voksenpsykiatrien som børne- og ungdomspsykiatrien 
ved en højere grad af geografisk og faglig tilgængelighed samt yderligere 
differentiering og specialisering af de ambulante ydelser. Bl.a. skal dette i 
overensstemmelse med Psykiatriaftalen for 2007-2010 ske ved etablering af 
en regionsdækkende OPUS-indsats, som fordeles på tre teams i voksenpsy-
kiatrien og et team i børne- og ungdomspsykiatrien, klinikker for ikke-
psykotiske lidelser i alle tre voksendistrikter samt mobilteams, opsøgende 
psykoseteams/ og en særlig specialiseret indsats i forhold til selvmordsfore-
byggelse i alle distrikter. Sundhedsstyrelsen er meget enig i styrkelse og ud-
bygning af den ambulante indsats og kan endvidere støtte, at forebyggelse, 
behandling og rehabilitering ikke længere er bundet i distrikts- og lokalpsy-
kiatrien, men vil kunne foregå bl.a. via mobile teams med en opsøgende og 
kontaktfastholdende tilgang samt i klinikker, fx for personer med ikke-
psykotiske lidelser. Sundhedsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at 
visse team- og klinikfunktioner med et mindre patientgrundlag eller særlige 
krav til personalekompetencer med fordel kan etableres som et tilbud på 
tværs af de tre distrikter og samles ét sted i børne- og ungdomspsykiatrien. 
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Det fremgår af planen, at tilrettelæggelsen af den stationære psykiatri vil væ-
re centeret omkring øget specialisering af behandlingen under indlæggelse 
via differentiering af afdelinger samt endvidere en koncentrering af sengeka-
paciteten i færre, men fagligt og ressourcemæssigt mere robuste behand-
lingsenheder. Sundhedsstyrelsen kan helt tilslutte sig dette. 
 
Vedrørende den stationære kapacitet fremgår det af planen, at der altid ved 
behov skal være mulighed for indlæggelse på relevant psykiatrisk sengeaf-
snit. Sundhedsstyrelsen støtter, at planlægningen af sengekapaciteten bør 
sikre, at der er beredskab og kapacitet til at modtage patienter både akut og 
planlagt til indlæggelse, når der er behov for intensiv undersøgelse og be-
handling, behov for tæt overvågning, omsorg, skærmning, tvangsindlæggelse 
eller foreskrevet retslig foranstaltning. 
 
Uagtet en styrket og differentieret ambulant psykiatri finder Sundhedsstyrel-
sen det samtidig vigtigt, at der sikres let tilgængelighed og mulighed for ind-
læggelse for patienter med behov for intensiv diagnostik, behandling og ple-
je på differentierede afsnit/afdelinger, der kan tilgodese patientens behov. 
Generelt finder Sundhedsstyrelsen, at kriterier og tærskler for indlæggelse 
ikke bør sættes meget højt bl.a. under hensyn til forebyggelse af kriminalitet 
og selvmord begået af psykiatriske patienter. 
 
Voksenpsykiatri 
Voksenpsykiatrien er organiseret i tre distrikter, som har ansvaret for den 
psykiatriske sygehusbehandling og driften af regionens socialpsykiatriske 
tilbud til voksne. Sundhedsstyrelsen støtter som nævnt generelt etablering og 
styrkelse af opsøgende og mere specialiserede ambulante tilbud og finder de 
i planen omtalte opgaver og funktioner i voksenpsykiatrien relevante. For-
uden tidligere nævnte opgaver og funktioner støtter Sundhedsstyrelsen såle-
des etablering af dobbeltdiagnoseteam, oligofrenipsykiatrisk funktion, be-
handlingstilbud til ikke-psykotiske patienter og Teamet for Traumatiserede 
Flygtninge.  
 
Det fremgår af planen, at der foretages en tilpasning af den stationære kapa-
citet i voksenpsykiatrien. Tilpasningen sker konkret ved lukning af de eksi-
sterende døgnhuse i Viborg, Skive og Kjellerup og Silkeborgs sengeafsnit. 
Til erstatning etableres et antal nye stationære pladser i Horsens og Viborg 
(Søndersøparken). 
 
Sundhedsstyrelsen finder denne samling af den stationære kapacitet i færre, 
men fagligt og ressourcemæssigt mere robuste og bæredygtige enheder, hen-
sigtsmæssig og i overensstemmelse med, at Sundhedsstyrelsen støtter en 
øget specialisering af diagnostik og behandling. Sundhedsstyrelsen finder 
samtidig, at der fortsat er behov for tilstrækkelig stationær kapacitet, herun-
der en udvidelse af mere specialiserede senge, og at den stationære kapacitet 
samlet set derfor ikke bør reduceres, med mindre der er konstateret en reduk-
tion i behovet, jf. i øvrigt Psykiatriaftalen 2007-2010. Sundhedsstyrelsen 
mener således, at antallet af stationære pladser samlet set bør opretholdes el-
ler eventuelt udvides inden for rammerne af fagligt ressourcestærke og bæ-
redygtige enheder.  
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Gerontopsykiatri 
Det fremgår, at gerontopsykiatrien styrkes ved, at de gerontopsykiatriske pa-
tienter fremover samles på to afdelinger i Herning og Risskov, men det 
fremgår ikke klart af planen, hvorvidt der er mulighed for akut indlæggelse, 
samt hvor mange senge, der er reserveret til gerontopsykiatrien.  
 
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at der i Psykiatrien i Region Midtjyl-
land er et klart fokus på ældre med psykiatriske lidelser. Sundhedsstyrelsen 
kan støtte, at der sikres mere specialiseret sengekapacitet særligt til geronto-
psykiatriske patienter.   
 
Retspsykiatri  
Sundhedsstyrelsen konstaterer med tilfredshed, at der planlægges en betyde-
lig styrkelse og specialisering af det retspsykiatriske område. Det fremgår, at 
flertallet af de retspsykiatriske patienter aktuelt indlægges i almenpsykiatri-
ske sengeafsnit, men fremover skal samles på to retspsykiatriske afdelinger i 
Viborg og Århus. Det fremgår videre, at der planlægges en bred vifte af spe-
cialiserede tilbud lige fra lukkede afdelinger til ambulant behandling. Sund-
hedsstyrelsen støtter, at retspsykiatriske patienter, der har behov for det, ind-
lægges og behandles på afdelinger med viden og indsigt i de særlige pro-
blemstillinger, der er forbundet med de forskellige retspsykiatriske patient-
grupper.  
 
Det fremgår dog ikke klart af planen, hvor mange senge, der tænkes reserve-
ret til retspsykiatrien. Retspsykiatriske patienter har særlige behov bl.a. på 
baggrund af langvarige indlæggelser, sikkerhed og mulighed for aktivitet. 
Sundhedsstyrelsen finder det således positivt, at der i planen tilkendegives, 
at man vil gennemføre yderligere belysning af de behandlingsmæssige og 
bygningsmæssige forhold og mulighederne for en styrkelse af rehabilite-
ringsindsatsen i relation til den retspsykiatriske patientgruppe, og Sundheds-
styrelsen skal opfordre Regionen til at arbejde videre med at sikre en tidssva-
rende og rehabiliterende retspsykiatri. Det retspsykiatriske område, herunder 
højt specialiserede funktioner, vil i øvrigt indgå i den kommende speciale-
planlægningsproces vedr. psykiatri. 
 
Børne- og ungdomspsykiatri 
Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland er organiseret i det re-
gionsdækkende, tværgående Børne- og Ungdomspsykiatriske Center, som er 
opdelt i to afdelinger – en børnepsykiatrisk afdeling og en ungdomspsykia-
trisk afdeling, som begge har kliniske funktioner i Herning, Viborg og År-
hus. Center for Spiseforstyrrelse placeres under den ungdomspsykiatriske 
afdeling. Sundhedsstyrelsen finder generelt opgaver og funktioner i børne- 
og ungdomspsykiatrien relevante. Sundhedsstyrelsen kan endvidere støtte 
mere specialiserede tilbud til børn og unge med autisme, ADHD, spisefor-
styrrelser og ikke-psykotiske sygdomme.  
 
Som det fremgår af Sundhedsstyrelsens ’Statusrapport for udviklingen i den 
børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed 2007’, er der et udtalt behov for 
udvidelse af såvel ambulant som stationær kapacitet i børne- og ungdoms-
psykiatrien, herunder også vedr. spiseforstyrrelser. Udvidelsen af den statio-
nære kapacitet er især vigtig, såfremt det fremover skal være muligt at be-
handle børne- og ungdomspsykiatriske patienter i børne- og ungdomspsykia-
trisk regi. Selvom den ambulante indsats generelt styrkes, savner Sundheds-
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styrelsen konkrete planer for udbygning af den samlede børne- og ungdoms-
psykiatri i Region Midtjylland – særligt eftersom ventetider og ventelister i 
Århus Amt og til dels Viborg Amt i 2006 var specielt lange sammenlignet 
med andre amter, jf. Sundhedsstyrelsens Statusrapport for udviklingen i den 
børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed 2007.  
 
Sundhedsstyrelsen skal i øvrigt generelt henvise til anbefalingerne i Sund-
hedsstyrelsens ’Børne- og ungdomspsykiatrisk virksomhed – den fremtidige 
tilrettelæggelse: redegørelse’ fra 2001, Sundhedsstyrelsens opfølgende sta-
tusrapporter for udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksom-
hed samt Sundhedsstyrelsens rapport ’Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for 
organisation og behandling’ fra 2005. 
  
Det fremgår endvidere af planen, at Regionen overvejer etablering af et spe-
cialiseret retspsykiatrisk tilbud til børn og unge. Sundhedsstyrelsen finder et 
specialiseret retspsykiatrisk tilbud i børne- og ungdomspsykiatrisk regi vig-
tigt og væsentligt, men skal i denne forbindelse tage særligt forbehold for 
den kommende specialeplanlægningsproces på området bl.a. med henblik på 
behovet herfor på landsplan. Herudover skal Sundhedsstyrelsen i øvrigt ge-
nerelt tage forbehold i relation til den kommende specialeplanlægningspro-
ces på området. 
 
Akutte funktioner 
Regionens fokus på sammenhængen mellem den somatiske og psykiatriske 
indsats ses bl.a. i forhold til de akutte funktioner. Sundhedsstyrelsen finder 
det hensigtsmæssigt, at akutte funktioner koordineres på tværs af somatikken 
og psykiatrien. Det fremgår af planen, at man i Regionen ønsker at introdu-
cere akutmodtagelser med forudgående visitation via praktiserende læge el-
ler vagtlæge svarende til det somatiske sygehusvæsen med henblik på at få et 
entydigt, enstrenget system. Konkret planlægges de åbne skadestuefunktio-
ner i Horsens og Risskov ændret til visiterede akutte modtagelser, således at 
alle akutte funktioner i Regionen kræver forudgående visitation. Sundheds-
styrelsen forstår og støtter intentionen om et entydigt, enstrenget system. 
Sundhedsstyrelsen kan dog nære visse betænkeligheder ved, at åbne skade-
stuer erstattes af visiterede akutmodtagelser, idet mange psykiatriske patien-
ter vil have behov for lettere adgang til støtte og opbakning i akutte situatio-
ner også uden for dagtid. Dette er særligt vigtigt, når flere psykiatriske pati-
enter behandles i ambulant regi. Sundhedsstyrelsen konstaterer dog, at pati-
enter i behandling eller andre patienter med særligt behov efter aftale kan 
modtages akut uden forudgående visitation.   
 
Sundhedsstyrelsen finder generelt, at det bør sikres, at de rette faglige kom-
petencer er til stede i de akutte modtagelser til at kunne modtage akutte psy-
kiatriske patienter med henblik på psykiatrisk, faglig vurdering og eventuel 
behandling af høj kvalitet. Sundhedsstyrelsen har herudover endnu ikke taget 
konkret stilling til krav i forbindelse med organiseringen af det psykiatriske 
akutte beredskab og må derfor tage forbehold med henvisning til den kom-
mende gennemgang af akutberedskabet på psykiatriområdet.  
 
Øvrige indsatsområder 
Sundhedsstyrelsen konstaterer med tilfredshed, at planen indeholder væsent-
lige afsnit vedr. støtte til mestring af psykisk sygdom, psykoedukation og 
samarbejde med fx kommuner og bruger- og pårørendeorganisationer, lige-
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som der er relevante overvejelser vedr. rekruttering, fastholdelse, uddannel-
se, kompetenceudvikling, økonomi, fysiske rammer samt teknologi og facili-
teter. Sundhedsstyrelsen bemærker specielt med tilfredshed, at der anbefales 
styrkelse af samarbejdet med almen praksis, herunder shared care. Sund-
hedsstyrelsen skal opfordre Regionen til at arbejde videre med de nævnte 
områder. 
 
Konkluderende bemærkninger 
Samlet finder Sundhedsstyrelsen det positivt, at planen indeholder politiske 
målsætninger og konkrete forslag som retningsgivende for den videre 
planlægning og organisering af psykiatrien, herunder sammenhæng i patient-
forløbene og samarbejde med kommuner, almen praksis og somatikken.  
 
Sundhedsstyrelsen kan, som det fremgår, overordnet støtte planens overve-
jelser med hensyn til øget specialisering, styrkelse og samling af de psykia-
triske funktioner, såvel vedr. udbygningen af den ambulante som den statio-
nære indsats, herunder endvidere styrkelsen af den opsøgende virksomhed 
og det retspsykiatriske område.  
 
Sundhedsstyrelsen finder, at der fortsat er behov for stationær kapacitet, her-
under en udvidelse af mere specialiserede senge med henblik på intensiv ud-
redning og behandling. Sundhedsstyrelsen mener samtidig, at pladserne - i 
overensstemmelse med Regionens planer - bør samles i fagligt ressource-
stærke og bæredygtige enheder. Sundhedsstyrelsen savner specielt planer for 
udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at matche efter-
spørgslen bl.a. andet set i lyset af de særligt lange ventelister og ventetider i 
Regionen. Sundhedsstyrelsen finder overvejelserne om akutfunktioner i 
sammenhæng med somatikken positive og konstruktive. Sundhedsstyrelsen 
lægger imidlertid vægt på, at der er let tilgængelighed for de psykiatriske pa-
tienter til akut faglig psykiatrisk vurdering. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at 
det fortsat vil være muligt at modtage visse patientgrupper akut uden forud-
gående visitation.  
 
Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at planen indeholder overvejelser og 
initiativer med henblik på omdømme, systematisk kvalitetsudvikling, støtte 
til mestring af psykisk sygdom, samarbejde med bruger- og pårørendeorga-
nisationer og overvejelser vedr. personalerekruttering og kompetencer, byg-
ningsmæssige rammer og teknologi, og Sundhedsstyrelsen forventer, at man 
vil arbejde videre hermed i Regionen.  
 
Sundhedsstyrelsen tager generelt forbehold, hvad angår specialiserede funk-
tioner med henvisning til den kommende specialeplanlægningsproces på om-
rådet. Endelig forventer Sundhedsstyrelsen, at den videre konkrete planlæg-
ning sker i overensstemmelse med de anbefalinger, der tidligere er fremsat af 
Sundhedsstyrelsen samt Sundhedsstyrelsens kommende udmeldinger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone de Neergaard 
Enhedschef 
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Høringssvar fra andre 
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Vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
Handicaprådet tror, at behandlingen af psykisk syge vil blive forbedret med specialisering. 
Vi frygter dog, at det vil medføre andre problemer for patienterne og deres pårørende. 
Herunder tænkes specifikt på lange afstande til de behandlende afsnit både under ambulante 
behandlinger samt ved indlæggelser. 
 
Handicaprådet mener, at psykisk syge har stort behov for at bevare deres netværk og kontakten i 
nærmiljøet.  
 
Handicaprådet stiller spørgsmålstegn ved om B.U. afsnittet har sengepladser nok. Vi vil derfor gerne  
vide om der er mulighed for at opprioritere antallet af pladser med en specifik diagnose ved akut behov.  

 

VOKSEN OG SUNDHED 
Handicaprådet, Sekretariat 

 
Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 

Telefon :76 29 29 29 
Telefax: 76 29 35 30 

sundhed.socialforv@horsens.dk 
www.horsenskom.dk 

 

 
Med venlig hilsen 
På Handicaprådets brugers vegne 
 
 
Judy Bjerre 
Formand 
 
Telefon direkte: 75 65 65 49 
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4100 Ringsted 
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Høringssvar vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland 
 
Region Midtjylland har udarbejdet Psykiatriplan for Region Midtjyl-
land, som er sendt i offentlig høring. Denne inddragelse er af væsentlig 
betydning for det videre arbejde med at konkretisere planen og gøre 
psykiatrien nærværende og tilbuddene tilgængelige og gennemskuelige. 
 
Region Midtjylland oplister i indledningen en række udfordringer som 
forventes at få væsentlig indflydelse på psykiatriens drift og udvikling. 
De nævnte udfordringer svarer til de udfordringer Region sjælland står 
overfor og må antages, i vidt omfang, at gælde for alle 5 regioner. De 
fælles udfordringer taler for et tæt samarbejde mellem regionerne om 
mulige løsninger og forslag til organisering og for at etablere mulighed 
for at hente inspiration hos hinanden. 
 
En enkelt udfordring kan fremhæves her; manglen på læger, og i et vist 
omfang andre faggrupper. Efter psykiatriledelsens opfattelse er det en 
fælles opgave for regionerne, da det er i patienternes interesse, at de 
lægelige ressourcer er tilgængelige i hele landet, så alle kan modtage et 
relevant behandlingstilbud. 
 
Psykiatriplanen for Region Midtjylland er overskuelig og letlæst og gi-
ver patienter og deres netværk, samt medarbejdere og samarbejdspart-
nere, et godt indblik i hvordan psykiatrien i Region Midtjylland vil se ud 
i fremtiden, og dermed hvilke forventninger de kan have til regionens 
ydelser, både i forhold til behandling og samarbejde. 
 
Samtidig er planen, og rammerne omkring planen, dynamiske, således 
at der er mulighed for, i implementeringsprocessen, løbende at tilpasse 
de planlagte tiltag til de krav og vilkår som psykiatrien er underlagt. 
Dermed sikres rammernes for en psykiatri som er på forkant med ud-
viklingen og som kan yde det bedst mulige for borgerne i regionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Psykiatriledelsen 
Region Sjælland 
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Kommentarer til forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland: 
Vedr. Tværkulturel psykiatri og traumatiserede flygtninge (afsnit 4.3.7, side 
20) 
 
SF's psykiatrigruppe foreslår, at der i Region Midtjylland etableres flg.: 
 A) Centralt tolkekorps 
 B) Specialenhed for kompleks PTSD 

C) Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 
 
Forslagene er i overensstemmelse med tilbagemeldingen fra den faglige 
rådgivningsgruppe vedr. tværkulturel psykiatri og traumatiserede flygtninge, nedsat i 
forbindelse med Region Midtjylland psykiatriplanarbejde. 
 
ad. A)  Tolkekorps 
SF's psykiatrigruppe foreslår, at der oprettes et centralt tolkekorps, der består af tolke, 
som har gennemgået en vis uddannelse indenfor  sprog og psykiatri - samt at der 
fastansættes tolke, hvor det er relevant og muligt (se afsnit 2.5.1. i ”Tilbagemeldinger fra 
de faglige rådgivningsgrupper”). 
 
Argumentation: 
En meget stor del af patienter med anden etnisk baggrund end dansk taler ikke dansk 
selv efter 10-15 år (eller mere) i Danmark. Mange af de traumatiserede og/eller psykisk 
syge flygtninge har svært ved at lære dansk pga: 
– hukommelses- og koncentrationsbesvær pba PTSD (Post Traumatisk Stress) 
– manglende skolegang fra hjemlandet 
– social isolation bl.a. på grund af svær angst 
– psykiatriske lidelser  
 
Præcis diagnostik og god behandling kræver kompetente tolke. Fravær af tolkning -  
eller ukvalificeret tolkning - forringer, umuliggør eller forlænger behandlingen af 
patienter, hvis danske sprog ikke er tilstrækkeligt til at indgå i et behandlingsforløb på 
dansk. Ansættelse af tolke og/eller tilknytning af en fast stab, muliggør træning og 
opkvalificering. Da det er dyrt at anvende tolke fra private tolkefirmaer, skønnes det 
desuden realistisk at etablere et fast tolkekorps uden tilførsel af yderligere midler til 
området. 
 
Ad. B)  Specialenhed for kompleks PTSD 
SF's psykiatrigruppe foreslår at der under Århus Universitetshospital etableres en 



specialiseret enhed for behandling af kompleks PTSD. Der er på RCT Midtjylland 
(tidligere RCF) oparbejdet erfaringer gennem 20 år og institutionen udgør derfor 
naturligt kernen i denne enhed. Der er som nu desuden klinikker i Horsens (RCT 
Midtjylland, Horsens afd.) og i Holstebro (TFTF). Se afsnit 2.5.6., side 4 og 11 i 
”Tilbagemeldinger fra de faglige rådgivningsgrupper”).  
 
Enheden foreslåes udbygget med: 
– Behandling af danskere med svær, kompleks PTSD - fortrinsvis danske soldater, som 

fx har været i Irak eller Afghanistan 
– Behandling af børn af flygtninge, som selv er primært traumatiserede. Der findes 

ikke aktuelt et specialiseret behandlingstilbud i  Region Midtjylland til børn, der 
fx har overværet drab, voldtægter, bombninger o.a. 

– Ressourcer til vidensopsamling og vidensformidling  
 
Argumentation 
Svær, kompleks PTSD er en alvorlig og til tider langvarigt invaliderende sygdom. Der er 
derfor behov for, at man i behandlingen har en videnskabeligt baseret viden om 
traumatiseringens genetiske, biologiske og psykiske aspekter og behandlingen af disse. 
Udredning og behandling af patienter med svær, kompleks PTSD hører derfor til i den 
specialiserede psykiatri på traumecentrene. 
 
Ad. C) Videnscenter for Transkulturel Psykiatri 
SF's psykiatrigruppe foreslår etabering af et Regionalt Videnscenter for Transkulturel 
Psykiatri. 
 

Dette bør ske i et samarbejde mellem bl.a.: 
– Team for Tværkulturel Psykiatri, Lokalpsykiatri Århus Vest 
– Psyk Info 
– Regionspsykiatriens behandlingscentre for traumatiserede flygtninge (RCT og TFTF) 
 
Argumentation 
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri ved Rigshospitalet, Kbhv. er fra udgangen af 
2008 ikke længere landsdækkende – og der vil derfor blive behov for et tilsvarende i 
Region Midtjylland.  
 
Transkulturel Psykiatri bør, som andre områder af psykiatrien, sikres et højt videsniveau 
baseret på den nyeste forskning. I en travl dagligdag er der ikke i tilstrækkelig grad 
tid/ressourcer til at prioritere dette. Området bør derfor tilføres ressourcer som muliggør 
forskning o.a. på linie med andre specialområder (skizofreni, angst o.a.) 



 
Et videnscenter bør, udover at være centrum for forskning og undervisning, være central 
i dannelsen af faglige netværk og videndeling på tværs af regionen.  
 
Venlig hilsen 
 SF's psykiatrigruppe i Region Midtjylland, den 24. januar 2008 
 





 

Afsnit 10 
 
 

Underskriftsindsamlinger og 
demonstration 

• Invitation til demonstration ”Bevar 
døgnhusene” 

• Underskriftsindsamlingen ”Vil vi finde 
os i det?” (728 underskrifter) 

• Underskriftsindsamlingen ”Stop 
nedskæringerne i psykiatrien” (1089 
underskrifter) 

• Underskriftsindsamlingen ”For 
bevarelse af døgnhusene i Region 
Midtjylland” (685 underskrifter) 
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