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I kommunerne ønsker vi en psykiatri, der under-

støtter, at borgere med psykiske lidelser kommer 

sig og får så selvstændig og meningsfuld en til-

værelse som muligt. Det stiller ikke bare krav om 

en stærk  regionale psykiatri, men i særdeleshed 

også om en stærk kobling til kommunernes so-

cialfaglige og beskæftigelsesrettede indsatser. 

Kommunerne har en nøgleopgave ift. mennesker 

med psykiske lidelser, og arbejder hver dag for at 

give borgere med psykiske lidelser bedre adgang 

til og mere kvalificeret støtte i sammenhæng med 

deres hverdagsliv. 

I alt for mange år betragtede vi fejlagtigt alle psykiske 

lidelser som livslange. De seneste år er der imidlertid 

kommet stadig større viden om og opmærksomhed på, 

at mennesker kan komme sig helt eller lære at leve 

med deres psykiske lidelser. En stærk regional psy-

kiatri kombineret med en kommunal indsats til men-

nesker med psykiske lidelser er nøglen til en moderne 

støtte til borgere med psykiske lidelser. Støtten bør 

ydes efter principper om recovery, rehabilitering, inklu-

sion og nærhed. I KL’s socialpolitiske udspil ’Invester 

før det sker’ påpegede vi derfor for nylig nødvendig-

heden af, at den kommunale indsats har fokus på den 

aktive borgers behov for tidlige, målrettede, fleksible 

og helhedsorienterede indsatser.

Psykiatriområdet skal ændres i en tid, hvor området 

er under pres. Det er et område, der i lighed med det 

øvrige sundheds-, ældre og socialområde er udfordret 

af den demografiske udvikling. Der er ganske enkelt 

kommet flere mennesker, som har behov for hjælp. 

I KL mener vi, at hjælpen skal ydes så tæt på borge-

rens nærmiljø som det er fagligt forsvarligt. Det var 

én af de bærende værdier i KL’s vision om det nære 

sundhedsvæsen. I kommunerne møder vi i stigende 

grad børn, unge og voksne med komplekse problem-

stillinger, hvor den psykiske problemstilling er en del 

af udfordringen. I en undersøgelse foretaget af DSI i 

2012 om opgaveudviklingen på det samlede psykia-

triområde konkluderedes det blandt andet, at antallet 

af borgere med psykiske problemstillinger er steget, 

at kortere indlæggelser og mere ambulant behandling 

giver kommunerne nye opgaver, og at mange aktører 

giver et stort behov for koordinering. 

Dertil kommer, at kommunerne oftere og oftere møder 

borgere med lettere psykiske lidelser, som befinder sig 

på kanten af arbejdsmarkedet. Her mangler der ikke 
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kun indsatser men også forskning og viden om effek-

tive indsatser. Kommunernes erfaring er, at en plads 

på arbejdsmarkedet kan være et skridt på vejen til at 

få det bedre.

Fremtidens løsninger på psykiatriområdet skal sikre, at 

borgernes ressourcer bringes langt mere i spil, end de 

er i dag. Den enkeltes mulighed for og evne til aktivt 

at tage ansvar for eget liv skal ganske enkelt styrkes. 

Løsningen skal findes og skabes i et samspil mellem 

borgeren, de pårørende, frivillige organisationer, almen 

praksis, uddannelsesinstitutioner, private virksomhe-

der, den regionale psykiatri og kommunens social-, 

sundheds- og beskæftigelsesindsats. Det er det, vi 

kalder samskabelse. 

Fokus skal være på borgerens recovery. En recovery-

orienteret tilgang stiller krav om:

 – Løsninger, der tager udgangspunkt i borgeren  

  og dennes behov snarere end den eller de orga- 

  nisationer, der yder indsatserne

 – Klarere ansvarsfordeling mellem myndigheder,  

  så borgerne kender deres muligheder og ikke bli- 

  ver tabt imellem systemer. 

 – En fælles tilgang gennem udvikling af kulturen  

  i de organisationer, der yder indsatser med og til  

  borgerne

 – Styrket metodetilgang, hvor valg af indsatser  

  baserer sig på definerede mål, viden om meto- 

  der og deres effekt og omkostningseffektivitet. 

Pejlemærker for fremtidens indsatser
Der er brug for at prioritere løsninger, der reelt under-

støtter recovery-orienteret rehabilitering. KL anbefaler 

derfor, at

	 1. Kommuner og regioner arbejder ud fra mål- 

  sætninger og strategier, der understøtter  

  den enkeltes recovery. Borgere med særlige  

  problemstillinger skal ikke have livslange forløb,  

  hvis det kan undgås. Når målet er aktive og selv- 

  hjulpne borgere, må indsatser og tilbud nødven- 

  digvis også skifte karakter. KL anbefaler, at  

  kommunerne understøttes i at prioritere fleksi- 

  ble socialfaglige og beskæftigelsesrettede løs- 

  ninger, der så vidt muligt støtter borgerne i at  

  leve et liv på egne præmisser fx med trygge  

  overgange fra indlæggelse til egen bolig. 

 2. Kommuner og regioner prioriterer tvær- 

  sektorielt samarbejde og løsninger, der un- 

  derstøtter forløbstankegangen frem for løs- 

  ninger, der udføres inden for den enkelte  

  sektor.	Mange mennesker med psykiske lidel- 

  ser bevæger sig rundt i systemet og kan have  

  årelang kontakt med både den ambulante psyki- 

  atri og socialpsykiatrien med periodevise ind- 

  læggelser. KL anbefaler, at forløbsprogrammer  

  på psykiatriområdet får hovedfokus på koordi- 

  nation og samarbejde samt sikrer, at der er klar- 

  hed over ansvarsfordelingen mellem den regio- 

  nale og kommunale psykiatri. Samtidig bør kom- 

  muner og regioner sammen afprøve modeller  

  for tværsektorielt samarbejde, som i højere grad  

  er tilpasset borgerens forløb end den enkelte  

  sektors organisering. 

	 3. Indsatsen overfor psykisk sårbare unge  

  styrkes.	 Psykisk sårbare unge opfatter ikke  

  nødvendigvis sig selv som syge og ønsker sam- 

  me muligheder som alle andre unge. Men de  

  magter ikke opgaven med uddannelse, job og  

  familie alene. Derfor skal der være større rum- 

  melighed i uddannelsessystemet og på arbejds- 

  markedet. KL anbefaler, at medarbejdere i den  

  kommunale sektor oprustes vidensmæssigt til  

  de forebyggende, tidlige og indgribende indsat- 

  ser i normal- som specialområdet, og at kom- 

  munerne gør erfaringer med fremskudte indsat- 

  ser. KL anbefaler endvidere, at der oprustes på  

  forebyggelseswområdet på ungdomsuddannel- 

  sesinstitutionerne.

 4. Tilbud til mennesker med ikke-psykotiske  

  lidelser, som er i risiko for eksklusion fra  

  arbejdsmarkedet, skal styrkes. Der er be- 

  grænsede psykologtilbud med sygesikringsfi- 

  nansiering til mennesker med ikke-psykotiske  



  problemstillinger som angst, stress og depres- 

  sion, og der er for lang ventetid på de tilbud, der  

  er. KL mener, at flere mennesker vil kunne fast- 

  holde tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis der  

  findes løsninger på denne problemstilling. 

 5. Det tværsektorielle samarbejde internt i  

  kommunen overfor mennesker med psyki- 

  ske problemstillinger skal styrkes – tidligt i  

  forløbet. Gruppen af borgere med psykiske  

  problemstillinger, som står udenfor arbejdsmar- 

  kedet, er i vækst. Det gælder såvel de sårbare  

  unge, som har vanskeligt ved at få fodfæste på  

  arbejdsmarkedet, som voksne med psykiske li- 

  delser. KL anbefaler, at kommunerne med ud- 

  gangspunkt i fx fælles mål har fokus på, hvor- 

  dan sundheds- social-og beskæftigelsesområ- 

  derne internt i kommunerne kan sætte ind med  

  tidligere, rehabiliterende indsatser. Det skal  

  forebygge, at problemer udvikler sig. 

 6. Den regionale udrednings- og behand- 

  lingsindsats - herunder overfor mennesker  

  med psykisk sygdom og misbrug - opprio- 

  riteres ressourcemæssigt i den regionale  

  indsats. Det er en regional opgave allerede i  

  dag, og den skal prioriteres. Samtidig skal kom- 

  muner og regioner prioritere det tværsektorielle  

  arbejde. Nylige kommunale erfaringer og tvær- 

  sektorielle initiativer viser, at der med et styrket  

  samarbejde, klare aftaler om rollefordeling og  

  mere effektive arbejdsgange kan skabes bedre  

  løsninger for nogle af vores mest udsatte bor- 

  gere. 

 7. Arbejdet med vidensbaserede metoder og  

  virksomme mindre-indgribende indsatser  

  skal styrkes. En forudsætning for at kunne yde  

  indsatser af høj faglig kvalitet er, at man ved,  

  hvad der virker og i forhold til hvem. KL anbe- 

  faler derfor, at staten i langt højere grad investe- 

  rer i velfærdsforskning, der bidrager til, at kom- 

  munerne kan arbejde med virksomme og om- 

  kostningseffektive metoder på det sociale om- 

  råde. Samtidig bør kommunerne enkeltvis og i  

  fællesskab stille sig til rådighed for forskningen.

 8. Kommuner og regioner udvikler målret- 

  tede tiltag, der fremmer en sund livsstil  

  og dermed forebygger somatiske sygdom- 

  me hos mennesker med psykiske lidelser.		

	 	 Et nordisk forskningsprojekt har påvist, at borgere  

  med psykiske lidelser lever 15-20 år korte- 

  re end gennemsnitsdanskerne. En af årsa- 

  gerne er en usund livsstil kombineret med me- 

  dicinforbrug. Kommunerne skal derfor sætte fo- 

  kus på sundhedsfremme og forebyggelse for  

  udsatte borgere, såvel i de specialiserede tilbud  

  som i de generelle sundhedstilbud.


