
DEBATINDLÆG 

 

Den rette behandling giver mindre vold 
Social – og indenrigsminister Karen Ellemann vil senere på måneden præsentere sit bud på løsning på 

problemerne med vold, overfald og drab på botilbud. Og ja tak; vi har brug for politisk handling. Vi har brug 

for en opgradering af de muligheder og tilbud, der allerede eksisterer. Det betyder blandt andet, at vi skal 

have et bedre sammenspil mellem de regionale og kommunale systemer. Så hvis en borger på et bosted får 

brug for en indlæggelse, så mangler vi et mere velfungerende fast-track-system med ledige og tilstrækkeligt 

antal ledige sengepladser i psykiatrien, så indlæggelsen kan foregå hurtigt og smidigt. Når vi skal hjælpe 

borgere med psykiske sygdomme, så skal vi møde dem med kompetente fagligheder, som spiller sammen og 

har fokus på borgerens behov. Den rette indsats og behandling på det rette sted vil være et afgørende skridt i 

forhold til at undgå vold. Derfor er det også vigtigt, at der kan være behandling mod misbrug, og ikke 

mindst, at der på tilbuddene er meningsfuld beskæftigelse for borgerne, så de kan udvikle og vedligeholde 

deres kompetencer. Vi har også brug for fysiske rammer, hvor der er taget hensyn til den enkeltes behov og 

problemer. Vi har derimod ikke brug for flere magtbeføjelser i arbejdet med mennesker med psykiske 

sygdomme. Tvang er ikke en løsning, og det er øget medicinering heller ikke, da ingen af delene giver varige 

resultater for den enkelte borger. Medarbejdernes sikkerhed kan sagtens gå hånd i hånd med muligheden for 

at give tilbuddene et markant løft. Men det kræver, at der visiteres korrekt til målrettede tilbud. Og det 

kræver, at der er fokus på at rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse af det rette faglige personale - og 

nok af det. Så udbyg og opgrader de muligheder, der allerede findes i stedet for at opfinde nye tilbud. 

  

Afsendere: Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, 

Dansk Psykolog Forening samt Ergoterapeuterne. 
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