APPEL FRA FAGFOLK OG PÅRØRENDE:

GIV SOCIALPSYKIATRIEN NØDHJÆLP

Mens vi venter på 10-årsplanen for psykiatri, opfordrer vi
Folketinget til at afsætte flere
penge til socialpsykiatrien,
så udsultningen af området
bliver standset, og menne
sker med psykisk sygdom kan
få bedre hjælp.
PRESSET PÅ
KOMMUNERNE STIGER
Antallet af mennesker med psykisk
sygdom stiger, og indlæggelsestiden i
psykiatrien falder. Det har fatale konsekvenser for de tusinder mennesker med
psykiske lidelser og pårørende, som er
helt afhængige af kommunens hjælp.

KONSEKVENSER AF RESSOURCE
MANGEL I SOCIALPSYKIATRIEN
GENINDLÆGGELSER

FÆRRE BEHOLDER JOBBET

Mere end hver femte patient, der bliver udskrevet fra en
psykiatrisk afdeling, bliver indlagt igen indenfor 30 dage.
Tallet er steget stødt siden 2010.

Under halvdelen af alle psykisk syge, der tidligere var i job,
vender tilbage til deres job indenfor et halvt år efter deres
første indlæggelse i psykiatrien. Med bedre behandling ville
langt flere hurtigere komme tilbage i arbejde.

Det høje tal viser, at alt for mange ikke får den behandling,
de har brug for under og lige efter indlæggelsen.

Sundhedsministeriet, De nationale sundhedsmål 2018

Sundhedsdatastyrelsen, 2020

KOMMUNERNE ER PRESSEDE

FLERE BLIVER TVANGSINDLAGT

Tre ud af fire kommuner oplever store udfordringer
på området for borgere med psykiske vanskeligheder.

Antallet af tvangsindlæggelser med politiets
hjælp er i perioden 2009-2016 steget med 45 %.

Vive 2018

Rigspolitiet 2019

VOLD OG DRAB PÅ BOSTEDER
Siden 2012 er seks ansatte på psykiatriske bosteder blevet
dræbt af beboere, som ikke har fået den hjælp, de har brug
for. Samtidig stiger antallet politianmeldte voldsepisoder.

Mål
Vi skal styrke indsatsen i socialpsykiatrien med henblik på
at opfylde følgende målsætninger:

Mennesker med psykisk sygdom skal opleve
bedre livskvalitet.

Mennesker med psykisk sygdom skal have
bedre mulighed for at uddanne sig, arbejde 
og deltage i meningsfulde fællesskaber.

Mennesker med psykisk sygdom skal have
bedre mulighed for at tage ansvar for deres
eget liv.

Pårørende til mennesker med psykisk sygdom
skal opleve mindre belastning og få bedre
mulighed for og vilkår til at hjælpe den syge.

SÅDAN SKAL PENGENE BRUGES
Pengene skal sikre, at mennesker med psykisk sygdom får mere og
bedre hjælp. Det kræver flere og bedre uddannede hænder, mere tid til
den enkelte og mere fokus på de pårørende. Konkret foreslår vi:
{ Flere medarbejdere med relevant socialpædagogisk faglighed
{ Fleksibelt tilpassede tilbud, som er er indrettet efter den enkelte
borgers behov i stedet for systemets kapacitet.
{ Ansæt pårørendevejledere, som sikrer, at de pårørende får hjælp
og bliver inddraget.
{ Specialiseret socialpædagogisk hjælp til de mennesker, der har
det sværest.
{ Bedre koordination mellem kommune og region – fx gennem
fælles tilbud som det allerede findes i kommuner som Silkeborg
og København.
{ Mulighed for akut hjælp uden visitation ved pludselig krise, så man
forebygger alvorlig sygdom, indlæggelse eller selvmord og har.

FAKTA: SÅ MANGE HAR BRUG
FOR BEDRE HJÆLP
Mange psykisk syge har brug for bedre
hjælp. 44.000 voksne mennesker med psykiske sygdom, som modtager hjælp i kommunerne har brug for en bedre hjælp her og
nu. (PWC 2020) Det er den store gruppe af
mennesker, som er så syge, at det går udover
deres mulighed for at arbejde, uddanne sig
eller være en del af fællesskabet.

