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Fakta om regeringens kommende psykiatriplan 
Der er mange løfter og beløb i spil i regeringens udmeldinger om den kommende psykiatriplan. Men hvor 
mange penge er der egentlig tale om, og er der afsat tilstrækkelige beløb til at regeringens egne ambitioner 
kan opfyldes?  

 

 

Regeringens ambitioner 

Ambitionen med psykiatriplanen, som den blev formuleret i finanslovsudspillet (”Større tryghed og mere 
nærhed”) er at: 

- Psykisk syge skal ligestilles med fysisk syge 
- Tvang skal nedbringes 
- Genindlæggelser skal nedbringes 
- De mest syge skal have bedre hjælp 

 

Samlet ramme – 2,1 mia. kr. 

I Regeringens finanslovsforslag lægger de op til en samlet ramme på 2,1 mia. kr. over fire år. Årligt 
indeholder det: 

- 100 mio. til intensiv hjælp til de alvorligst syge og forebyggende teams i børne- unge psykiatrien. 
(Finansloven 2018). 

- 200 mio. til nedbringelse af genindlæggelser, opbygning af kapacitet i psykiatrien, styrkelse af 
børne- og ungdomspsykiatrien.  (Økonomiaftalen med regionerne 2019).  

- 225 mio. - udspil til satspulje. 
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Psykiatriens efterslæb 

En af psykiatriens afgørende udfordringer er, at stigningen i antallet af patienter har udhulet tidligere 
forsøg på at forbedre behandlingen med flere ressourcer. Alene det at fastholde niveauet af udgifter pr. 
patient, som det så ud i 2013, året inden den første psykiatriplan blev vedtaget, vil koste 700 mio. pr. år – 
altså næsten 200 mio. mere pr. år end det, regeringen afsætter til hele psykiatriplanen.  

 

Baggrund: I 2013 var der 130.000 patienter og udgifter pr. patient var 64.800 kr. I 2016 var der 148.000 
patienter og udgifter pr. patient var faldet til 60.400 kr. 64.800 x 148.000 = 9,6 mia. Det er 700 mio. mere 
end 8,9 mia. som var de samlede driftsudgifter i 2016. (SUU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 850) 
 

Intensive pladser til de mest syge 

Regeringen vil sikre bedre hjælp til de mest syge men vil kun afsætte 70 mio. årligt til formålet. Det er langt 
fra nok.  
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Baggrund: Afdeling M på Sct Hans behandler i dag nogle af de alvorligst syge patienter i psykiatrien. Et 
intensivt forløb her koster typisk 540.000 kr. Hvis bare 1 pct. af patienterne (1.500 patienter) skal have det 
tilbud, koster det 800 mio. kr. årligt. Af de 100 mio. kr, regeringen afsatte på finansloven i august, skal de 70 
gå til intensive pladser. Med udgiftsniveauet fra Afdeling M vil det give mulighed for at oprette 35 pladser.  

 

Nedbringelse af tvang 

Regeringen vil nedbringe tvang. Det lykkedes fx med det netop afsluttede satspuljeprojekt ”Bæltefrit 
afsnit”. Det kostede 70 mio. kr. og medførte, at antallet af bæltefikseringer på de deltagende afsnit i 
gennemsnit faldt med 63 pct. (Ugeskrift for Læger 16. okt. 2017)  

Seks afsnit deltog. Der er knap 200 sengeafsnit i psykiatrien – herunder retspsykiatriske og børne- 
ungeafsnit. Det er ikke nødvendigvis alle 200 afsnit, der ville have gavn af metoderne fra projekt ”Bæltefrit 
afsnit”, men selv hvis man sætter tallet meget konservativt, og KUN vil rulle dem ud på 50 afsnit, vil det 
stadig koste mere end 580 mio. kr. over fire år – altså langt over en fjerdedel af det, regeringen har afsat til 
hele psykiatriplanen.  

 

Inddragelse af pårørende 

Regeringen vil sikre bedre inddragelse af pårørende til psykisk syge. En af de mest anerkendte og bedst 
afprøvede inddragelsesmetoder er at undervise de pårørende i, hvordan de håndterer sygdommen og 
hjælper den syge – også kaldet psykoedukation. Det vil med et meget konservativt bud koste ca. 50 mio. kr. 
pr. år.   
 
Baggrund: I 2005 var sundhedsvæsenets takst (DRG) for 1 session psykoedukation 564 kr. Behovet kan 
variere, men 6 sessioner er lavt sat. Prisen er derfor ca. 3.400 kr. pr. pårørende. Metoden er relevant for 
langt de fleste pårørende til mennesker med psykisk sygdom – uanset om den syge modtager behandling 
psykiatrien eller er færdigbehandlet og får hjælp i kommunen. Et absolut minimum på antallet af 
pårørende, hvor metoden er relevant, vil dog være pårørende til nye patienter i psykiatrien. Der er godt 
30.000 nye patienter hvert år. De har ikke alle sammen pårørende, der vil tage i mod tilbud om 
undervisning, men selv hvis kun halvdelen har én pårørende, vil det stadig koste knap 50 mio. kr. pr. år. 
 
(Ambitionen om bedre forhold for pårørende fremgår ikke af finanslovsudspillet, som de øvrige beskrevne 
ambitioner, men blev bla. formuleret i Fyens Stiftstidende, 1. sept. i år) 


