
God ambulant behandling kræver flere psykiatriske senge 

Af Hans Henrik Ockelmann, overlæge, bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab 

Regionsformand Bent Hansen bragte d. 13. juli her i Politiken sit og politikernes syn på udviklingen i 

psykiatrien i Danmark. Han slog til lyd for, at udviklingen stort set er som den skal være og at de ulykker, vi 

har set på det seneste nok ikke kunne være undgået. 

Han argumenterer også for, at nedlæggelse af sengepladser faktisk kunne medføre en yderligere nedgang i 

mængden af tvang, da man jo kun kan udøve tvang over for indlagte patienter! 

Han slår naturligvis også på tromme for regionernes udspil om en ny slags institutioner – som paradoksalt 

nok indebærer mulighed for tvangsudøvelse uden for hospitalet. 

Som mangeårig ”sengepsykiater” kan jeg kun se indlægget som enten udtryk for kynisk demagogi eller 

resultatet af udtalt uvidenhed om de faktiske forhold på de psykiatriske afdelinger. 

Hver dag står lægerne i de psykiatriske skadestuer med følger af den manglende sengekapacitet: Hvilken 

patient skal man afvise – den skizofrene, psykotiske og forpinte patient, der ikke tør være i sin lejlighed 

eller den unge pige, der i fortvivlelse truer med selvmord? For der kan jo kun ligge en patient i hver seng. 

Resultaterne af disse problemer må være synlige for enhver: I vore storbyer vandrer hundredevis af 

åbenlyst sindssyge og forhutlede mennesker omkring – mennesker, som er helt ude af stand til at benytte 

de ambulante tilbud. Og som ind imellem retter deres angst og vrede mod omgivelserne, så de ændrer 

status fra ”syg stakkel” til ”sindssyg kriminel”. 

Følgerne heraf fremgår med beklemmende tydelighed i retspsykiatrien, hvor der samtidig med afviklingen 

af sengepladser i løbet af de sidste ti år er sket mere end en fordobling af antallet af patienter, så vi i dag 

har langt over 4000 patienter, der er havnet på den forkerte side af straffeloven. 

Og denne udvikling vil fortsætte, indtil politikerne anerkender, at et tilstrækkeligt antal sengepladser er helt 

afgørende for at den gode ambulante indsats efterfølgende kan hjælpe patienterne til et værdigt liv. 

Bragt i Politiken den 21.07.16. Replik til Bent Hansens indlæg "Hvorfor vurderes den psykiatriske indsats kun 

på antal sengepladser?", der blev bragt i Politiken den 13.07.16. 


