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NYE NATIONALE INDSATSER
• Forebyggelse af vold på botilbud

• Der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i regionerne. 

•Taskforce

KKR har er oprettet taskforce i alle 5 regioner. 

•Der igangsættes 2 SATS-pulje projekter i Region Syddanmark

• Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

I Syddanmark har regionen besluttet at projektet skal målrettes børnepsykiatrien.

Projektets formål er, at styrke psykiatrisygehusets børne- og ungdomspsykiatriske behandling af borgere på botilbud, så de unge 
borgere følger og opsøger den behandling, de har brug for. Projektet skal understøtte medarbejdernes arbejde på de kommunale 
og regionale botilbud

 Fælles undervisning omkring borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

Projektet lægger op til fælles undervisning for medarbejdere i den regionale psykiatri og kommunale socialpsykiatri og de 
kommunale misbrugscentre. Det skal give fælles sprog, bedre kendskab til hinandens tilbud og hermed bedre samarbejde



UDVIKLINGEN PÅ PSYKIATRIOMRÅDET



BORGERE I BEHANDLING FLERE ÅR I TRÆK



DIAGNOSER - BØRN

•44% adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i 
barndommen

•13% psykiske udviklingsforstyrrelser

•20% nervøse og stressrelaterede lidelser



DIAGNOSER - VOKSNE

•26% nervøse og stressrelaterede lidelser

•21% affektive lidelser

•16% skizofreni



DE KOMMUNALE UDFORDRINGER

•Stigende antal borgere med psykiske lidelser

•Kortere indlæggelsestider

•Nye forløbsprogrammer – f.eks. ADHD, spiseforstyrrelser

•Øget pres fra arbejdsmarkedsområdet – f.eks. ressourceforløb, førtidspensionsreform

•Flere borgere med udadreagerende adfærd

•Forebyggelse

•Ressourceforløb

•Førtidspensionsreformen

øgede kommunale udgifter,  øgede krav til kompetencer



UDFORDRINGER – SUNDHEDSOMRÅDET
Psykisk syge dør langt tidligere end ikke psykisk syge

Kvinder

Mænd

Region Ingen kontakt med psykiatrien Kontakt pga. psykisk sygdom

Antal døde Mortalitetsrate Antal døde Mortalitetsrate

Region Syddanmark 4.240 1,66 1,616 3,83

Resten af Danmark 15.007 1,78 4.892 4,05

Region Ingen kontakt med psykiatrien Kontakt pga. psykisk sygdom

Antal døde Mortalitetsrate Antal døde Mortalitetsrate

Region Syddanmark 4.542 2,85 1.377 8,02

Resten af Danmark 16.355 3,04 3.934 8,52



HVORFOR DØR PSYKISK SYGE TIDLIGERE

•Har svært ved at opsøge læge – og at møde frem

•Somatiske sygdomme underdiagnostiseres

•De får meget medicin/psykofarmaka – det påvirker helbredstilstanden

•Dårlig livsstil – KRAM faktorerne

•Selvmord



PROBLEMATIKKER OMKRING PSYKISK SYGE 
BORGERES SUNDHED

•Der mangler sammenhæng mellem somatik og psykiatri når borgerne er indlagt på 
sygehuset. 

•Med de nye supersygehuse vil specialiseringen blive endnu større end i dag, og det 
må forventes at problemerne med koordinering mellem specialerne vil øges

•Der bør fortsat være fokus på at antallet af sengepladser i psykiatrien ikke 
reduceres yderligere

•Kommunerne skal være opmærksomme på, at der bliver sat fokus på temaet i 
forbindelse med sundhedsaftalen. 



HVAD BYDER DEN NÆRMESTE FREMTID PÅ?

•Fortsætter stigningen i antallet af borgere med psykiske diagnoser?

•Vil der bliver behov for større kapacitet i den ambulante regionale psykiatri?

•Kan vi formå at gøre tilgangen mindre gennem forebyggelse og tidlige indsatser?

•Kan vi formå at mindske det økonomiske pres gennem bedre sammenhæng i 

behandlingen?



SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM SDF, SSF OG 
REGION SYDDANMARK

•I et samarbejde mellem SDF, SSF og Region Syddanmarks behandlingspsykiatri er 

der nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder et projekt som omhandler:

•Fælles sprog og fælles forståelse

•Fælles tværfagligt, tværsektorielt samarbejde omkring udadreagerende borgere og 

borgere som ofte genindlægges. 


