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Psykiaterne: Trods alt flere penge til psykiatrien 
 
Dansk Psykiatrisk Selskab roser satspuljepartierne for, at de med 

satspuljeaftalen har fundet flere ressourcer til psykiatrien 
  
"Dansk psykiatri er under et voldsomt økonomisk pres. Det er ganske enkelt ikke længere muligt at få 

enderne til at mødes og yde den kvalitet i udredningen og behandlingen, vi som læger er uddannet til og 
gerne vil tilbyde," siger Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.  
 
For mange psykiatere bliver det sværere og sværere at få tid til at levere ydelser af høj kvalitet: 
 
Når psykiatere skal stille en diagnose eller udarbejde en behandlingsplan, skal man typisk både rundt om 

den psykiske, den fysiske og den sociale dimension. "Vi er jo læger og dermed både trænet i at spotte 
somatisk sygdom  – som der desværre er meget af hos mennesker med psykisk sygdom – og uddannet 
inden for psykopatologi og psykoterapi. Men det tager tid at arbejde på den måde, forklarer han. 
 
"Mange er nok ikke klar over, hvor fortvivlende situationen er i denne del af sundhedsvæsenet. Både set 
med lægeøjne – og set fra patienternes og de pårørendes side," siger han. 
 

For DPS er det derfor yderst positivt, at partierne bag satspuljeaftalen har valgt at prioritere psykiatrien 

og har fundet 214 mio. kr. over fire år til en fremskudt indsats for børn og unge med psykiske lidelser. 
 
"Psykisk sygdom bryder typisk igennem i de unge år – mellem 15 og 25. Hvis vi sætter ind, før børnene 
og de unge for alvor bliver syge, vil det komme tifold igen og dæmpe presset på voksenpsykiatrien. 
Samtidig er der generelt et stort behov for at bygge bro mellem indsatsen på sygehuse og i 
kommunerne. På den baggrund vil vi gerne kvittere for satspuljeaftalen, selv om DPS primært 

beskæftiger sig med voksenpsykiatrien," forklarer DPS' formand.  
 
Vigtigt med driftsmidler 
"Nu håber vi så, at politikerne følger op med de nødvendige driftsmidler, så det hele ikke går i stå igen 
om fire år. Sådan som vi uheldigvis ser det netop nu med indsatsen for at reducere brugen af bælter på 
voksenområdet, hvor regionerne ikke kan finde midler til at forsætte indsatsen på nogle afdelinger – 

trods fornemme resultater." 
 

 

Yderligere oplysninger 
DPS’ formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrisk Center København, afd. O. Mob 

23424827. E-mail: tbj@dadlnet.dk 
Kommunikationsrådgiver Birgitte Ehrhardt. E-mail: birgitte.ehrhardt@gmail.com. Mob: 2034 7240 
 
OM DPS 
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at 
fremme dansk psykiatri samt forskning på området. Abonnér på vores nyhedsbrev på www.dpsnet.dk 
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