
 

 

 

Sæt jer store mål. 
Sæt jer tydelige spor. 
Det skal kunne ses at I har været her. 

Vi skød med slangebøsse engang. 
De store drenge skød efter tomme flasker. 
Hvor er de flaskeskår i dag? 

Jeg skød til måls efter månen. 
Mærkerne ses tydeligt den dag i dag. 

- Benny Andersen 
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Vi skal sætte os store mål, det skal kunne ses, at vi har været her. Vi er lægerne – og psykiatri er et lægeligt speciale. 

Det er os, der skal fastsætte normen for, hvordan vores patienter skal behandles. Det har vi pligt til både for vores 

patienters og for vores fags skyld.  

Vi skal ikke lade os nøje med enten – eller, vi skal have både – og. Vores fag er mangfoldigt, og det dækker over 

mange forskellige diagnoser og behandlingsmodaliteter. Lidelserne har, selv når der er tale om samme lidelse, meget 

forskellig intensitet og indvirkning på den enkeltes funktionsniveau. Det er man nødt til at holde sig for øje – tænk 

hvis man omtalte ”kirurgien” under et.  Der skal være udrednings- og behandlingstilbud, som vi fagligt kan stå inde 

for til alle, som har behov for hjælp i psykiatrien. Derfor giver det ingen mening at tale om, hvorvidt det er 

sengepladser, ambulante tilbud, socialpsykiatrien, privat praksis eller andet, som skal tilgodeses. Hele psykiatrien 

skal løftes. Såvel udredning og behandling af patienterne, som uddannelsen af kommende og nuværende psykiatere 

og forskningen i psykiatri. Dette vil også bedre vores rekrutteringsmuligheder. 

Vi er nået langt. Tidligere bestyrelser, enkeltmedlemmer af DPS og alle vores samarbejdspartnere både i og udenfor 

Psykiatrialliancen har, ved utrætteligt at gøre opmærksom på udfordringerne i psykiatrien, opnået, at politikerne nu 

er enige om, at der skal laves en 10 årsplan for psykiatrien. Og psykiatrien er kommet på Finansloven med 600 mio. 

kr. 

Den samlede bestyrelse opfatter dette, som en begyndelse. Som førstehjælp til en lidende psykiatri, hvor vi først og 

fremmest ”standser blødningen”, ved at sætte ind med sengepladser og personale på afdelingerne, mens den 

egentlige psykiatriplan udarbejdes. Og i denne skal der tages hensyn til alle områder af psykiatrien, samt at der er 

forskel mellem psykiske lidelser og mental sundhed.  

Den 10 - årige psykiatriplan skal være på linje med kræftplanerne – vores patienter skal ikke behandles anderledes 

end patienter i andre specialer. Vi har pligt til som læger og dermed advokater for vores patienter at sørge for, at 

vores patienter får glæde af alt det vi kan. Det skylder vi også vores fantastiske og fascinerende fag. 

Vi skal sætte os store mål – det skal kunne ses at vi har været her. 

Forberedelserne til 10 års planen har vi i bestyrelsen været i gang med længe – vi håber ikke, at det tager 10 år, før vi 

kommer i gang, men forventer, at dette sker snarest. Som nuværende formand er jeg godt inde i arbejdet og 

samarbejdet med de øvrige interessenter i psykiatrien, derfor har en samlet bestyrelse opfordret mig til at stille op 

som formand igen. Dette gør jeg efter moden overvejelse, da det netop nu, hvor der sker så afgørende ting på 

området, er vigtigt med kontinuitet. 

Alt kan ikke løses ved hjælp af flere ressourcer, og vi bliver også nødt til at se indad. Derfor vil jeg, hvis jeg bliver 

genvalgt som formand, sammen med den øvrige bestyrelse nedsætte en taskforce, som skal se på, hvordan vi løfter 

psykiatrien ”indefra”. 

 


