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Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (præcisering af
målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling).
Bedre Psykiatri har læst høringsforslaget og har følgende bemærkninger.
Overordnet set er Bedre Psykiatri af den opfattelse, at de særlige pladser på psykiatriske afdeling og
dermed det fremsatte lovforslag fortsat lider under betydelige problemer og uklarheder. Vi kan derfor ikke
bakke op om de særlige pladser på de psykiatriske afdelinger. For Bedre Psykiatri efterlader både
processen, implementeringen og foreløbige resultater af de særlige pladser på de psykiatriske afdelinger
gennem de seneste to år et indtryk af forhastet konklusioner, juridisk sjusk, dårlig dømmekraft og
symptombehandling i stedet for et reelt ønske om at sikre god psykiatrisk behandling af mennesker med
meget svær psykisk sygdom, misbrug og sociale komplekse problemer.
Principielt vurderer Bedre Psykiatri, at
•
•
•

De særlige pladser på psykiatrisk afdeling er utilstrækkelige og unødvendige.
Indsatsen og lovgrundlaget bør trækkes tilbage. I stedet bør relevante bruger-, pårørende- og
fagorganisationer inviteres til en drøftelse og løsning på de grundlæggende problemer med kvalitet
og sikkerhed i psykiatrien og socialpsykiatrien.
At 400 mio. kr., som aftalen (2016) oprindeligt indeholder, kan anvendes langt mere
formålstjenesteligt og rationelt inden for eksisterende rammer af socialpsykiatrien og
behandlingspsykiatrien.

For Bedre Psykiatri er det afgørende, at vi kan finde et hjem til de allermest syge, hvor flerfaglig indsats og
behandling, recovery, værdighed og tryghed er de centrale elementer. Det vil kræve, at der sættes en
ambitiøs kurs for, hvordan vi løfter kvaliteten i psykiatrien generelt og på bosteds-området specifikt.
Forslag: Omlægning af særlige psykiatriske pladser til ordinære senge
Det har været foreslået af Danske Regioner og KL at omlægge de særlige pladser i psykiatrien til ordinære
sengepladser. Mere end halvdelen af de særlige pladser i psykiatrien, som etableres i 2018, står tomme og
kommer ikke borgerne til gode. Det er et uansvarligt spild af ressourcer.
Bedre Psykiatri hilser forslaget fra KL og Danske Regioner velkomment. Bedre Psykiatri tolker samtidig
forslaget fra KL og Danske Regioner som en klar tilkendegivelse af, at der er behov for at revurdere
indsatsen for mennesker med psykisk sygdom, misbrug og sociale komplekse problemer. Ikke mindst sikre
og styrke at mennesker på blandt andet bosteder og i deres hverdag har langt bedre forudsætninger for at
klare sig selv, få en meningsfuld og tryg tilværelse og muligheder for at komme sig bedst muligt.
Bedre Psykiatri er enig i, at der er behov for at omlægge de særlige psykiatriske delinger til ordinære
psykiatriske sengepladser. Derfor ser vi gerne i forlængelse af forslaget,
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at der oprettes intensivafdelinger til alvorligt psykisk syge, der har brug for længerevarende
indlæggelser, stabilisering og mere specialiseret behandling.
at der oprettes specialafdelinger til alvorligt psykisk syge, der samtidig har alvorligt misbrug. De
regionale specialenheder skal tage afsæt i allerede eksisterende viden og best practice fra bl.a.
afdeling M på psykiatrisk center Sct. Hans, hvor man i dag behandler psykisk sygdom og svært
behandleligt misbrug med medicinsk behandling og kognitiv miljøterapi.

Fem pct. af patienterne (7100 borgere) på de psykiatriske afdelinger optager i dag 50 pct. af udgifterne. Det
tyder på, at der er et meget stort behov for mere specialiseret og mere intensiv behandling af de mest syge
patienter – først og fremmest mennesker med alvorlig skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse og / eller
misbrug, domme samt sociale komplekse problemer1.
Kvalitetsløft på landets bosteder
På landets bosteder bor de allermest psykisk syge og udsatte borgere – mange lider af de tungeste
psykiatriske diagnoser, og en del af dem har tillige et misbrug. Den seneste tids tragiske begivenheder på
bosteder har tydeligt vist, at der er behov for at tænke helt nyt i indsatsen over for de psykisk syge på
bosteder. Vi skal tage fat og sikre, at der er behandlingsmuligheder også til de mest udsatte, som både skal
behandles for deres sygdom og deres misbrug. Og vi skal sikre, at de syge har et hjem, der kan være
rammen om et værdigt liv og samtidig er et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne. I perioden fra 2009 er
antallet af psykisk syge, som behandles i psykiatrien steget voldsomt, og det skaber et stort pres både på
behandlingen og på kommunernes indsats. En af de store udfordringer er, at der er skabt et
uhensigtsmæssigt flow i psykiatrien, hvor især de allermest syge falder ”i gabet” mellem kommune og
region. Denne udvikling er blevet forstærket af, at man de senere år har forkortet indlæggelsestiden i
psykiatrien ud fra tanken om, at den syge skal behandles tættere på sin hverdag. Det har betydet flere
genindlæggelser, flere tvangsindlæggelser og pres på psykiatrisk skadestue og ikke mindst skabt
udfordringer på landets bosteder.
Man har kort sagt sat gang i en proces i den ene ende af systemet - uden at tænke over hvad
konsekvenserne er i den anden ende.
Den naturlige konsekvens, af at forligsparterne i aftalen fra 2016 gav udtryk for, at de ønsker at arbejde
mod mindre og mere specialiserede socialpsykiatriske botilbud, ville være at give kommunerne økonomisk
råderum til at udvikle landets socialpsykiatriske bosteder i den ønskede retning.
Bedre Psykiatri vil i den anledning slå til lyd for
-

Oprettelse af et højt-specialiserede bosted i hver landsdel, der både klinisk såvel som
socialpædagogisk kan være bosted og hjem uden tvang for den gruppe af særligt tunge patienter,
der ud over deres alvorlige psykiske sygdom også har et misbrug af alkohol/stoffer.
Et generelt kvalitetsløft af de kommunale bosteder der betyder, at der tages udgangspunkt i den
enkelte borgers behov, tilstand og ønsker. Et kvalitetsløft, der opkvalificerer fagligheden på
bosteder (fx via autorisationssystem), sikre flere hænder og bedre efterdannelse, samt et
kvalitetsløft, der også forbedrer ledelse og kultur, fysiske rammer, meningsfulde aktiviteter og
beskæftigelse for beboere, pårørenderåd, fokus på misbrug og somatiske forhold, relationer og

1

SUM 2018 Indblik i psykiatrien og sociale indsatser analyse
SUM 2018 Demografiske og socio-økonomiske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrien
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etik. Kommuner bør i øvrigt lave indholdsmæssige servicetjek af bosteder og skal give politikere
forståelse for hvilken støtte og behandling, der gives til beboerne.
Bedre Psykiatri er enig i KL og Danske Regioners anmærkning om, at de kommunale midler, som skulle
bidrage til finansieringen af de særlige pladser, anvendes til at styrke de kommunale socialpsykiatriske
tilbud til borgerne for at sikre et stærkt aftagersystem, når den syge ikke længere har behov for psykiatriske
intensiv behandling.
Med venlig hilsen
Bedre Psykiatri
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