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Psykiatritopmøde 2013
Nye veje – nye muligheder i psykiatrien

Fra ord til handling

Bliver man ramt af en psykisk lidelse, må det ikke blive til et livslangt problem. Når problemet opstår, 
skal det sættes ind i en sammenhæng, som giver mening for den, der oplever det, og som bevarer 
handlemuligheder både hos den, der er i psykisk ubalance og dennes netværk. 

Der skal være sammenhæng i indsatserne, så det hænger sammen for borgeren. Derfor skal ind-
satserne på området bevæge sig fra omsorg til hjælp-til-selvhjælp. Dette skal ske i partnerskab med 
civilsamfundet. 

Nu er vi der, hvor vi ved, hvad der skal til, som det fremgår af rapporten fra regeringens Psykiatri-
udvalg.  Her har repræsentanter fra de frivillige organisationer også deltaget. For første gang er der 
enighed om, at der skal skabes helhed og sammenhæng for det enkelte menneske. Mennesket skal 
ikke indrette sig efter systemets koncepter. Systemerne skal indrette sig efter det enkelte menneskes 
situation og behov. Tiden er kommet til, at vi får omsat de gode råd til beslutninger i praksis. At vi går 
fra ord til handling.

Psykiatriudvalgets rapport bekræfter, at alle kan få et bedre liv. At man kan komme sig i forhold til en 
psykisk lidelse. Men for at dette kan ske, skal der forandringer til, og det psykiatriske område skal til-
føres flere ressourcer. Vi taler om, at der skal ske reelle løft af hele området og en bedre styring, som 
sikrer, at vi når de mål, der nu bliver sat. Meget kan vindes ved at organisere og samarbejde bedre på 
tværs. Men vi når ikke målene, hvis der ikke tilføres nye ressourcer. 

Vi vil en ny tid i psykiatrien. En tid, der bygger på ligeværd og sammenhæng for brugere, pårørende 
og professionelle. Det er tid til forandring. I denne erklæring skitserer vi nogle af de mål, vi vil arbej-
de for fremover.

* * *

National 2020-plan
Sygefravær, nedsat arbejdsevne og førtidspension på grund af mentale helbredsproblemer koster hvert år det 
danske samfund ca. 55 mia. kr. Kun 10 pct. af beløbet går til egentlig behandling. Her vil der med en fokuseret 
investering i psykiatrien kunne opnås massive besparelser. Vi foreslår derfor, at der laves en national 2020-plan 
for psykiatriområdet, der både er ambitiøs, men som samtidig også anerkender Danmarks nuværende økono-
miske situation. 

Fra 2015 til 2020 bør der årligt tilføres 300 mio. kr. nye og permanente midler. Psykiatriområdet vil herved i 
2020 have opnået et årligt og permanent økonomisk løft på 1,8 mia. kr. 

Vi deler– ligesom flertallet af danskerne – regeringens ambition om, at psykiatrien skal ligestilles med det 
somatiske område. Det er vores overbevisning, at 2020-planen er en meget væsentlig forudsætning for, at rap-
portens mange pæne ord også udmøntes i handling. Derfor er det helt afgørende, at politikerne også prioriterer 
området økonomisk.

Det psykiatriske system skal integrere civilsamfundets særlige kompetencer
Civilsamfundets særlige kompetencer i forhold til psykisk ubalance skal i vid udstrækning indtænkes som 
et supplement til den psykiatriske og psykosociale indsats for at sikre en mere sammenhængende forebyg-
gelse, behandling og rehabilitering.

Ny model for partnerskaber
Der skal ses nærmere på, hvordan frivillige organisationers viden og know-how på psykiatriområdet kan 



komplementere den regionale psykiatri og den kommunale psykosociale indsats. Denne viden skal løbende 
opsamles og formidles – af dem, der erfarer denne viden – i samarbejde med relevante faglige kræfter. 
Der skal tænkes mere helhedsorienteret i indsatserne, som på en gang skal favne: Forebyggelse – behand-
ling – rehabilitering/recovery. Derfor er der også brug for en kobling og et tæt samarbejde mellem frivillige og 
private aktører, der i samarbejde med kommunen (jobcentre, støttepersoner m.fl.) og den regionale psykiatri 
fremmer udvikling af den enkelte borgers muligheder for at komme sig og forebygger tilbagefald.

Identificering af effektive metoder til recovery
Den indsamlede viden og knowhow samles på nationalt plan som et partnerskab mellem bruger- og 
pårørendeorganisationer, myndigheder, regioner og kommuner. Partnerskabet skal identificere effektive 
metoder til recovery - herunder klart formulerede mål om at øge recovery-frekvensen fra år til år – metoder 
til brugerinddragelse og sikre kompetenceudviklingen hos medarbejdere i kommuner og regioner med det 
formål at styrke kvaliteten af indsatsen kommunalt og regionalt. 

Der bør udvikles en model for partnerskaber mellem offentlige indsatser og bruger- og pårørende-organisa-
tioner, der understøtter specifikke leverancer fra civilsamfundet. En af disse kan være etablering af et 
landsdækkende ”peer-to-peer” netværk. Det landsdækkende netværk skal kvalitetssikre og øge kapaciteten 
i civilsamfundet til aktivt at deltage i arbejdet med recovery og rehabilitering. Udenlandske erfaringer peger 
således på, at ”peer-to-peer” aktiviteter er en forudsætning for, at de offentlige systemer kan yde en 
recovery-orienteret indsats.

Forskning skal kortlægge brugerinddragelse
Der skal iværksættes forskningsmæssige undersøgelser og eksempler, som belyser, hvilke former for 
brugerinddragelse, der giver de bedste resultater. Dette skal ske på lige fod med, hvordan man laver forsøg 
med inddragelsesmodeller på det somatiske område.

Overdødelighed skal mærkbart reduceres 
Overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser er helt uacceptabel. Der skal forskes i overdøde-
ligheden i forhold til medicinske påvirkninger, og mennesker i psykisk ubalance skal have tilbudt sundheds- 
og genoptræningsplaner. Vi kan og skal bringe overdødeligheden væsentligt ned i løbet af de kommende år.

Nationale mål for nedbringelse af tvang
Brug af tvang er stadig alarmerende højt. Der er behov for at nedbringe brugen af tvang - og særligt i forhold 
til brugen af bæltefiksering. Der skal opsættes nationale mål for nedbringelse af tvang. (Regeringen har sat 
et mål om en reduktion af tvang med 25 %).

Mere efteruddannelse 
Psykisk sårbare skal have sikkerhed for, at de hver gang møder et vel- og efteruddannet personale. I dag er 
80 pct. af personalet i somatikken efteruddannet, mens det kun gælder for 10 pct. af personalet i psykiatrien. 
Uligheder mellem det somatiske og det psykiatriske område skal udlignes – også på dette felt.

Reel indflydelse til bruger- og pårørendeorganisationer
Organisationerne bør have reel og lovfæstet indflydelse, når der etableres nye behandlingstilbud og natio-
nale retningslinjer. Alt for ofte indkaldes der til møder, hvor oplevelsen er, at der ikke er tale om nogen reel 
indflydelse. I fremtiden skal det være et krav, at relevante organisationer inddrages og får indflydelse.

Klare rettigheder til pårørende
Der skal sikres en ny grad af sikkerhed for de pårørende, som skal have klare rettigheder, og der skal iværk-
sættes en ambitiøs udviklingsplan i behandlingspsykiatrien om inddragelse og samarbejde med pårørende i 
det omfang den enkelte borger ønsker og accepterer det.



Tilbud skal tilpasses borgernes behov
I alt for mange tilfælde har det hidtil været borgeren, der skal tilpasse sig systemerne og deres tilbud. For 
fremtiden skal borgeren gives de rette tilbud og muligheder, der giver mening for borgeren, kan forebygge 
indlæggelse eller genindlæggelse og fremme den enkeltes recovery, rehabilitering og sociale inklusion. Det 
kan være telefonkontakt, hjemmebesøg eller nødovernatninger alt efter, hvad borgeren selv ønsker. Der skal 
oprettes flere akutsteder, som har døgnåbent, og hvor det er muligt at komme direkte ind fra gaden, hvis 
man har brug for det. Det skal sikres, at borgeren og hjælperen har resonans, dvs. fælles ”kemi”, gensidig 
forståelse og referencerammer, som kan spille op mod hinanden, ligesom uddannelsessteder og arbejds-
pladser m.fl. skal sørge for rimelig tilpasning over for den enkelte borger.

Der skal være flere weekendtilbud til psykisk sårbare både fra det offentlige og civilsamfundets side. En 
weekend kan være lang og føre til isolation. Vi vil ensomheden og isolationen til livs.

* * *

Psykiatritopmøde for femte gang 

Psykiatritopmøde 2013 fejrer i år sit fem års jubilæum. Tusinder af psykisk sårbare, pårørende, frivillige og 
beslutningstagere har siden Psykiatritopmødernes start i 2009 taget nogle vigtige og afgørende skridt sammen. 

I tidligere erklæringer til Psykiatritopmøderne har vi blandt andet fremsat ønsker og krav som: vi vil tabuer, 
fordomme og diskrimination til livs (2009 ), flere medarbejdere med brugererfaring skal ind i psykiatrien 
(2010), angst æder sjæle op – viden skaber håb og nedbryder fordomme (2010), der skal være lettere 
indgang til hjælp (2011), og regeringen skal underskrive tillægsprotokollen til FNs handicapkonvention og 
dermed være med til at sikre psykisk sårbares rettigheder (2012), Åben Dialog skal tilbydes i hele landet 
(2012). Disse mål er ved at blive indfriet, men der er stadig meget lang vej endnu på flere områder, hvor der 
især stadig skal arbejdes på at nedbringe brugen af tvang (2010). Det samme gælder retten til det gode liv 
– et arbejdsliv, hvor psykisk sårbare kan modtage en aktiv rehabiliteringsydelse (2010). 

* * *
For fire år siden var der ikke megen fokus på psykiatriområdet. Det er der kommet nu. Derfor kæmper vi 
videre i en fælles sag med kurs mod forandring, ny åbenhed, ny prioritering og samhørighed. I dag samles vi 
for femte gang om en ny vision, et nyt fælles mål om bedre vilkår for psykisk sårbare i Danmark. 
Vi vil genskabe den ægte samhørighed i vores samfund. En samhørighed, der bygger på, at hvert eneste 
menneske tæller, kan noget og har krav på en værdig plads i samfundet. Det er en enorm opgave, vi har sat 
os for. Vi ved det godt, men vi er mange, der kæmper for denne fælles sag.

Samfundet har for længe været præget af mistillid, ensomhed og afvisninger. Nu gælder det næste fase med 
stærkere medmenneskelighed og humanisme. Den vision, vi er fælles om, skal blive til virkelighed i det dan-
ske samfund – ikke bare til gavn for mennesker i psykisk ubalance og deres netværk, men for alle borgere i 
Danmark.

Dette er vores fælles erklæring, København den 5. oktober 2013.

Poul Nyrup Rasmussen, Palle Simonsen samt organisationerne bag Psykiatrinetværket: 
ADHDforeningen, BEDRE PSYKIATRI, Fontænehusene, Foreningen Død i psykiatrien, Landsforeningen Af 
nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS),
Linien, Livslinien, ODA (OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen), Outsideren, PS – alt
om spiseforstyrrelser, SIND.

Årstallene henviser til det Psykiatritopmøde, hvor målene er skrevet ind i topmødeerklæringen.1 
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