
Baggrund for 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed 
I forståelsespapiret mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten fra 2019, blev det fastlagt at partierne ville indgå aftale om en 10-års plan for psykiatrien med 
forpligtende mål om bl.a. at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og mindske 
overdødeligheden for mennesker med psykisk lidelse. I aftalen om Finansloven for 2020 vedtog regeringen, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, at igangsætte arbejdet med en 10-års 
plan for psykiatrien. Der blev bevilget 600 mio. kr. årligt i permanente midler fra 2020 og frem for at 
imødekomme det umiddelbare behov for en indsats på området, inden en psykiatriplan kunne udarbejdes 
og iværksættes. 

Sundhedsministeriet bad Social- og Sundhedsstyrelsen udarbejde et fagligt oplæg til en plan for at løfte 
psykiatrien. Dansk Psykiatrisk Selskab har som del af arbejdsgrupper og følgegruppen deltaget i 
udarbejdelsen af det faglige oplæg for en 10-års plan for psykiatri fra Social- og Sundhedsstyrelsen. DPS og 
en lang række patient-, pårørende- og faglige- organisationer bakker fuldt ud op om det faglige oplæg, og 
mener at det fulde oplæg inkluderende alle 37 anbefalinger skal danne kernen i en plan for psykiatrien og 
mental sundhed i Danmark. I det faglige oplæg er fremhævet fem indsatser som umiddelbart kan 
iværksættes og vil være den første del af planen. Herved etableres fundamentet hvorpå de næste dele af 
planen kan bygges.  

Oplægget blev lanceret d. 13. januar 2022 og danner grundlag for den aftale om 10-års plan for psykiatrien 
og mental sundhed som regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, 
Alternativet og Frie Grønne underskrev d. 27. september 2022. DPS betragter aftalen som den første plan 
for og et første skridt på vejen mod et ambitiøst løft af psykiatrien og mental sundhed i Danmark. Børn og 
unge er blevet prioriteret i denne første fase, og indsatsen for patienter med sværere sindslidelse må 
prioriteres substantielt højere i de næste planer på området. 


