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15. maj 2022 

 

 

Åbent brev fra PsykiatriAlliancen:  

Kære Statsminister, står du ved dit løfte om en 10-årsplan for psykiatrien? 

 

Regeringens løfte om en langsigtet ambitiøs psykiatriplan har været formuleret så klart og er gentaget så 

mange gange siden folketingsvalget i 2019, at ingen har været i tvivl om, at regeringen mente det, og at 

løftet ville blive opfyldt. Indtil i tirsdags.  

Da statsminister Mette Frederiksen blev spurgt direkte i Folketingets spørgetime, ville hun ikke bekræfte, at 

hun vil opfylde løftet om en 10-årsplan for psykiatrien.  

Det er vi både forbløffede og bekymrede over i PsykiatriAlliancen. Vores 37 medlemsorganisationer 

repræsenterer bredt psykiatriens brugere og pårørende og det store flertal af de faggrupper, der arbejder i 

psykiatrien. De møder hver dag en psykiatri, der alt for ofte ikke formår at give mennesker med psykisk 

sygdom og deres pårørende den behandling og støtte, de har brug for, på trods af, at alle faggrupper 

brænder for at løfte opgaven. Eksemplerne er så talrige og velkendte, at vi ikke behøver gentage dem her.  

Problemerne i psykiatrien opsummeres kort og konkret af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige 

oplæg til psykiatriplanen, som de præsenterede i januar: ”Den indsats, vi i dag tilbyder, er præget af 

manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. Hvis vi skal komme den 

markante ulighed til livs og gøre en mærkbar forskel for mennesker med psykiske lidelser, er det et 

sygdomsområde, som skal prioriteres de næste mange år”. 

Kan det passe, at statsministeren ikke længere vil forpligte sig på at gøre noget ved den markante ulighed 

og den mangelfulde indsats for de hundredtusinder af danskere, hvis liv er ramt af alvorlig psykisk sygdom?  

I de tre år, der er gået siden regeringen lovede en psykiatriplan, har vi i Psykiatrialliancen været dybt 

involveret i forberedelsesarbejdet. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, både samlet og hver enkelt organisation, 

for at bidrage med vores bud på løsninger. Vi har deltaget i utallige arbejds- og følgegrupper, debatter og 

møder. Og vi har afleveret stakkevis af analyser og forslag. Over hele linjen har tonen og samarbejdet været 

konstruktivt og fremadskuende.  

Da Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen præsenterede deres ambitiøse faglige anbefalinger til 

psykiatriplanen, var modtagelsen positiv. Styrelserne lagde al deres faglige autoritet ind i at lancere 

anbefalingerne. I brugernes, de pårørendes og de ansattes organisationer stod vi sammen om og bakkede 

op om anbefalingerne og i Folketinget er der historisk bred opbakning.  
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Vi diskuterede indbyrdes og med politikere og embedsmænd, hvem og hvilke indsatser, der skulle 

prioriteres højest og først: De voksne med de mest invaliderende sygdomme, som bliver indlagt på 

underbemandede hospitaler og udskrevet til i mange tilfælde utilstrækkelig støtte og hjælp? De børn og 

unge, der ikke tidligt nok får hjælp til at håndtere deres mistrivsel og begyndende sygdom? De pårørende, 

som må tage over, hvor systemet svigter, og som får ødelagt deres familie og hverdag? De ansatte, som 

hver eneste dag kæmper en heroisk kamp for at sikre værdighed og faglighed på hårdt belastede 

sygehusafdelinger og kommunale tilbud? Ønskerne og forslagene har været mange, fordi alle dele af 

psykiatrien har brug for mærkbare forbedringer.  

Det eneste, ingen af os havde forestillet os, var, at det hele kunne munde ud i det rene ingenting. Men det 

er desværre det indtryk, vi sidder tilbage med, da vi hørte statsministerens svar i tirsdags.  

Så kære Statsminister, kære Sundhedsminister, kære Socialminister: Er det gigantiske og nødvendige 

arbejde, vi og mange andre har lagt i psykiatriplanen, spildt? Eller står I stadig ved jeres løfte om at ”invitere 

til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål 

om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge 

gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom”, som det står formuleret i jeres forståelsespapir 

med de tre støttepartier fra 2019? 

Det haster med et klart svar. Både for de mange mennesker, der rammes af mental mistrivsel og psykisk 

sygdom, for deres pårørende og for de ansatte, der skal løfte behandlingen og hjælpen.  

Med venlig hilsen 

PsykiatriAlliancen 
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PsykiatriAlliancens medlemsorganisationer er 

ADHD-foreningen 

Angstforeningen 

Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende 

Borderlinenetværket 

BUP-DK, Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark 

Dansk Arbejder Idræt 

Dansk Psykiatrisk Selskab 

Dansk Psykologforening 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 

Dansk Socialrådgiverforening 

Dansk Sygeplejeråd 

Danske Fysioterapeuter 

DPBO - Danske Psykiateres og Børne- og Ungdoms Psykiateres Organisation 

Depressionsforeningen 

Det Sociale Netværk 

Ergoterapeutforeningen 

Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 

FOA 

Foreningen af Yngre Psykiatere 

Foreningen Død i Psykiatrien 

Fountain House 

Håb i psykiatrien 

ISPS-DK – Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale Interventioner ved Psykoser 

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere 

Landsforeningen Autisme 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

Landsforeningen Spor 

Livslinjen 

Lægeforeningen 

OCD-foreningen 

Outsideren 

Peer-Netværket Danmark 

Psykiatrifonden 

SIND 

Sind Ungdom 

Socialpædagogernes Landsforbund 

Socialt Lederforum 


