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Pressemeddelelse 
Dansk Psykiatrisk Selskab smøger ærmerne op 
 
Så kom der et regeringsgrundlag, og det glæder os i Dansk Psykiatrisk Selskab at læse, at 
psykiatrien har en særlig plads. Regeringen vil tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og 
Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan og prioritere yderligere 3 milliarder kroner til 
indsatser over den samlede 10-årige periode, således at planen om 10 år ifølge regeringen vil være 
fuldt finansieret.  
 
Bevillingen lægges oven i de investeringer, som allerede er vedtaget i den foregående 
regeringsperiode, og samlet set betyder det, at bevillingerne til psykiatri om 10 år er øget med 4 
milliarder kroner hvert år. 
 
Der har ikke tidligere været planlagt så store investeringer i psykiatrien, og der er ingen tvivl om, at 
investeringerne vil kunne betyde markante forbedringer i psykiatrisk behandling, forebyggelse, 
rehabilitering og forskning.  
 
Det er meget positivt, at der tages udgangspunkt i det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og 
Socialstyrelsen. Og det er positivt, at der planlægges en investering, som samlet set er næsten lige 
så stor, som det investeringsbehov, vi i Dansk Psykiatrisk Selskab regnede os frem til i samarbejde 
med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg.  
 
Men der mangler stadig noget. Vi regnede os frem til, at der skulle tilføres 4,5 milliarder kroner 
årligt i driftsudgifter til kommuner og regioner, og at der derudover skulle tilføres penge til 
anlægsudgifter på i alt 3,5 milliarder kroner som engangsinvesteringer i blandt andet flere bosteder, 
akutte overnatningspladser, overgangsophold, øget ambulant kapacitet og flere sengepladser i 
regionerne. 
   
Vi noterer os også, at der er lagt op til et tættere samarbejde og en bedre sammenhæng mellem 
sygehusene og det nære sundhedsvæsen, hvilket der i den grad er behov for. Og så bemærkede vi, at 
den nye sundhedsminister Sophie Løhde, i sin tale ved overdragelsen i ministeriet pegede på, at der 
skal gøres op med den sociale ulighed i sundhed. 
 
Der er altså med udmeldingerne i regeringsgrundlaget et rigtig godt udgangspunkt. Et stort arbejde 
venter forude - men det bliver meget spændende at være med til at tilrettelægge indsatsen under 
bedre økonomiske rammer. Vi glæder os til samarbejdet med brugerorganisationer, andre 
fagorganisationer, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og ministerierne. 
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