Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan

Flere børn og unge med psykiske udfordringer skal have tidlig hjælp
Børn og unge med psykiske udfordringer skal modtage tidlig og effektiv hjælp i deres nærmiljø, da
det kan forebygge at de udvikler sværere psykiske lidelser. Det kan ske gennem en
helhedsorienteret og kompetent indsats ved bedre brug af ressourcerne i PPR og styrket integreret
indsats mellem PPR og børne- og ungepsykiatrien.
Tusinder af danske børn vokser op i risiko for at udvikle tidlig psykisk mistrivsel, som kan veksles til
livslange problemer, hvis ikke man tidligt iværksætter den rette støtte og behandling.

Der skal sættes tidligt ind med kompetente forebyggende indsatser
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO opstår halvdelen af alle
psykiske lidelser omkring 14-årsaldereni. Mentale helbredsproblemer
koster årligt det danske samfund over 36 mia. kr. i ekstraomkostninger til
sundhedsvæsenet og tabt produktion (justeret for KRAM-faktorer)ii.
Blandt danske børn og unge til og med 24 år er mentale
helbredsproblemer den største sygdomsbyrde, der fylder mere end
halvdelen af den samlede sygdomsbyrdeiii.

Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning
(PPR) er en kommunal
enhed, der har fokus på
børn og unge i alderen
0-18 år og deres trivsel,
læring og udvikling.

I børne- og ungepsykiatrien ses et stigende henvisningspres og stigning i genindlæggelser.
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•

Det er uholdbart, at knap hver 4. indlæggelse i de seneste år er en genindlæggelse i børne
og ungepsykiatrien. Udviklingen i indlæggelser i børne- og ungepsykiatrien skal bremses ved
at give flere børn og unge adgang til kompetente forebyggende og rehabiliterende
indsatser, sådan at færre børn og unge får behov for behandling i psykiatrien.

Side 1 af 3

Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan
•

Hvis ikke alle børn og unge og deres familier har adgang til tidlige indsatser, vil flere risikere
at opleve svære behandlingsforløb i psykiatrien og store brud i hverdagens faste rammer,
hvor børnene skal ud af skolen og forældrene tage fri fra arbejde.

•

Børn og unges psykiske mistrivsel nedsætter ikke blot livskvaliteten her og nu, da
utilstrækkeligt behandlede psykiske lidelser ofte følger med ind i voksenlivet. Det har
konsekvenser for livskvaliteten og tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked – og
muligheder for at realisere det liv, man ønsker.

•

Dårligt psykisk helbred er en hyppig årsag til frafald fra ungdomsuddannelser iv.

•

I børne- og ungepsykiatrien skal der være fokus på de svære lidelser, som er vanskeligere at
forebygge og børn og unge, der har behov for den specialiserede behandling, skal opleve
høj behandlingskvalitet i en børne- og ungepsykiatri.

Derfor foreslår Dansk Psykolog Forening:
➢
➢

Gør det lovpligtigt for kommuner at sikre tilstrækkelige forebyggende PPR-indsatser til børn
og unge med psykiske udfordringer.
Lav forpligtigende sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner, som sikrer en
sammenhængende indsats mellem PPR og børne- og ungepsykiatrien med fokus på
barnets behov.

Vi skal have en større forpligtigelse til den tidlige PPR-indsats fordi:
•

•

•

Det er afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund med stærk sammenhængskraft, at
vi ikke taber en masse børn og unge på grund af utilstrækkelig håndtering af psykiske
udfordringer.
Der er større udbytte af forebyggende indsatser jo tidligere i livet, der sættes ind v. Tusinder
af danske børn vokser op i risiko for at udvikle tidlig psykisk mistrivsel, som kan veksles til
livslange problemer, hvis ikke man har strukturerede tidlige indsatser på kommunalt plan.
De fleste psykiske lidelser hos børn og unge er reaktive og opstår, fordi barnet reagerer på
uhensigtsmæssigheder i miljøet omkring barnet og bør derfor også afhjælpes dér.

Vi har et uudnyttet potentiale i PPR, som kan sættes bedre i spil gennem:
•
•

•
•

Bedre brug af medarbejdernes kompetencer, sådan at de ikke kun arbejder med inklusion
og visitering, men kan yde en effektiv helhedsorienteret indsats i børn og unges nærmiljø.
Tidlig muligst indsats på tværs af sundhedspleje, daginstitutioner, skole og
uddannelsesinstitutioner, hvor mange dimensioner af børn og unges liv inddrages på
samme tid (skole, familie etc.) i indsatsenvi.
Fokus på det relationelle og ikke kun den individorienterede indsats, da børn og unges
trivsel afhænger af deres relationer til forældre eller lærervii.
Styrket integreret indsats mellem børne- og ungepsykiatrien og PPR sådan, at kompetencer
fra psykiatrien inddrages i de lokalt forankrede indsatser overfor børn og unge og deres
familier. Ved løbende supervision fra en erfaren psykiater/psykolog fra psykiatrien vil PPR
kunne løfte flere komplicerede udrednings- og behandlingsopgaver uden, at barnet eller
den unge skal tages ud af hverdagens faste rammer.
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/C3ACA2467BEE41B49726532872563FFA.ashx
iii https://www.sst.dk/~/media/D986EF821E864D089B70BADDF4F7FFB8.ashx &
http://www.psykiatrifonden.dk/media/1417569/tal-til-psyken-september-2016.pdf
iv http://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx
v https://heckmanequation.org/
vi http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/suu/spm/809/svar/1413552/1767997.pdf
vii http://static-curis.ku.dk/portal/files/159824626/Ph.d._2016_Klinge.pdf
i

ii
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Mennesker med psykiske lidelser skal have let og lige adgang til psykologbehandling
Mennesker med psykiske udfordringer bør have direkte adgang til psykolog, så de sikres kvalificeret visitation, rådgivning og behandling. Det vil være til gavn for borgeren at få hurtig adgang til
kompetent hjælp og dermed mindske risikoen for, at lidelsen udvikler sig til en lidelse, der er sværere og dyrere at behandle i psykiatrien. Ved at sætte tidligt ind med et behandlingstilbud er
chancen for, at borgeren fastholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet også større.

Psykiske lidelser er Danmarks største sygdomsbyrde
Psykiske lidelser udgør 25% af den samlede sygdomsbyrde i Danmark og er dermed den største
sygdomsbyrdei. Psykiske lidelser er tilmed den største årsag til nytilkendelser af førtidspension i Danmark.
Nytilkendelser førtidspension 2016
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•

Hver 5. dansker vil i løbet af et år have problemer med det mentale helbredii. Psykiske problemer rammer altså bredt i den danske befolkning, og der er derfor behov for bedre behandlingsmuligheder inden den specialiserede psykiatri.

•

Alene mentale helbredsproblemer koster årligt det danske samfund over 36 mia. kr. (justeret for KRAM-faktorer)iii.

•

Ift. vedvarende raskmelding er omkostningseffektiviteten overordnet set bedst for psykoterapi i forhold til antidepressive lægemidler iv. I dag er der pga. økonomisk loft over psykoterapeutiske tilbud ikke valgfrihed i forhold til behandlingsform.

•

Over 400.000 voksne danskere modtager årligt antidepressive lægemidler – mens kun omkring 100.000 årligt tilbydes psykoterapi for angst og depression. Dette til trods for, at Sundhedsstyrelsen anbefaler psykoterapi som førstevalg til behandling af let til moderat angst
og som nødvendigt supplement til behandling af depression v.
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Organiseringen af behandling for psykiske lidelser i Danmark
I Danmark finder man den største behandlerkapacitet på det lavest specialiserede niveau, almen
praksis (flest mennesker med psykiske lidelser ses her), og det højest specialiserede niveau, psykiatrien (de fleste ressourcer anvendes her). En sådan organisering er i uoverensstemmelse med en
stepped-care model, hvor flere mennesker for adgang til behandling på niveauer mellem det lavest og højest specialiserede.

•

Som borger med psykiske udfordringer eller lidelser ønsker man at modtage den mest
kompetente rådgivning eller behandling, når problemerne melder sig. For den enkelte og
de pårørende er det en stor belastning at skulle afvente kompetent behandling.

•

I dag er der både ventetid og egenbetaling på psykologbehandling, hvilket betyder at
borgere med psykiske problemstillinger ikke har let og lige adgang til relevant behandling,
som det er tilfældet for borgere med somatiske lidelser.

•

Hver fjerde henvendelse til almen praksis handler om en psykisk problemstilling ifølge
Sundhedsstyrelsen. Almen praksis er overbebyrdet med opgaver, og der er problemer
med lægedækning i flere områder i Danmark.

•

Psykiatrien er et højt specialiseret tilbud, der bør gives til de sværest ramte. Men der er stigende antal henvendelser og antallet af patienter er steget markant – 31.000/26% flere
patienter årligt i 2016 ift. 2011.

Dansk psykolog forening foreslår derfor:
➢

Tilbyd let og lige adgang til relevant og rettidig psykologbehandling til alle med behov

Side 2 af 3

Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan

Fordi:
•
•

•

•

•

•

Med direkte og vederlagsfri adgang til autoriserede psykologer sikres rettidig og relevant
behandling af psykiske problemstillinger i nærmiljøet.
Autoriserede psykologer er specialiseret i udredning, diagnosticering, visitering, rådgivning
og behandling af psykiske problemstillinger. Dermed sikres højt kvalificerede vurderinger af
den enkeltes eventuelle behandlingsbehov.
Rettidig og relevant behandling af psykiske problemstillinger vil være omkostningseffektivt,
når behovet for behandling i psykiatrien reduceres og fastholdelse af uddannelse og arbejde øges.
Evalueringer fra England og Norge viser stor positiv effekt med denne modelvi. I Norge er
fundet høje recovery rates (symptomfrihed) (+60%), signifikant forøgelse i arbejdsmarkedsdeltagelse og meget stor patienttilfredshed.
I England viser evalueringer, at direkte adgang til psykologisk behandling er selvfinansierende alene ved at patienter kommer tilbage i arbejde og væk fra overførselsindkomst.
Det er dermed ikke bare en omkostningseffektiv investering, men en direkte samfundsøkonomisk gevinstvii.
I England har man undersøgt og konkluderet, at der ikke er irrelevante henvendelser som
følge af direkte adgangviii. Ingen går til psykolog for sjov, da det er hårdt arbejde og psykologer har fagligheden til at vurdere, hvorvidt behandling vil være relevant.

Hvordan:
•

•
•

I Danmark har vi en stor psykologfaglig kapacitet og har dermed mulighed for at tilbyde
direkte adgang til psykolog i hele landet. Det kan ske gennem udvidet adgang til privatpraktiserende psykologer eller ved oprettelse af regionale eller kommunale psykologhuse.
Tilbuddet skal indeholde udredning, diagnosticering, rådgivning, behandling og visitering
Henvendelse fra borgere skal kunne ske direkte eller via henvisning fra praktiserende
læge

Mental sundhed forebyggelsespakke 2012 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2013/~/media/D986EF821E864D089B70BADDF4F7FFB8.ashx
ii Statens Institut for Folkesundhed 2016
http://www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Befolkningens%20sundhedstilstand/Mental%20sundhed.aspx
iii https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/C3ACA2467BEE41B49726532872563FFA.ashx
iv Mihalopoulos, Cathrine (et al.), Cost-Effectiveness of Interventions for Anxiety and Depressive Disorders, in
Mental Health Economics. The Costs and Benefits of Psychiatric Care, Razzouk, Denise (Ed.), Springer, 2017
& NKR for non-farmakologisk behandling af unipolar depression, Sundhedsstyrelsen, 2016
i

v

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/0216564BB8AA4D40B7DBAF21E9ACF403.ashx &
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/~/media/63928C3E9D2845D19A0A0783AAB92CD8.ashx
https://www.england.nhs.uk/mental-health/adults/iapt/ & https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rask_psykisk_helsehjelp_evalueringsrapp_12_piloter.pdf
vii Layard R, Clarck DM. Thrive. 2014, s. 180-189. Se også Fournier et al. Gains in employment status following
antidepressant medication or cognitive therapy for depression, The British Journal of Psychiatry Apr
2015, 206 (4) 332-338
viii https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2858533/
vi
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Alle med behov for behandling for angst, bør have mulighed for at blive behandlet
Aldersgrænsen på 38 år for tilskud til psykologbehandling for mennesker, der lider af angst, bør
ophæves. Det vil gøre op med en fagligt ubegrundet aldersdiskrimination og sikre, at alle får adgang til den anbefalede behandling. Dertil kan adgang til psykologbehandling forebygge udvikling af alvorligere lidelser, som skal behandles i psykiatrien.

Angst er Danmarks dyreste sygdom. Ikke målt på, hvad det koster at behandle, men målt på,
hvad det koster at lade være.
Der er 80% flere patienter i behandling for angst i psykiatrien over de seneste 10 år og 60% flere,
der får førtidspension på grund af angst i 2016 sammenlignet med 2013.
Angst dækker over en række nervøse- og stressrelaterede lidelser, herunder PSTD og belastningsreaktioner. En væsentlig del af de angstramte personer som har modtaget behandling i psykiatrien og/eller er endt på førtidspension, kunne have undgået dette, hvis tidligere psykologbehandling var tilgængeligt for alle uanset alder.

Udviklingen i antal personer
der årligt behandles for angst i
psykiatrien
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* Data fra eSundhed (baseret på unikke patienter fordelt på aktionsdiagnoserne DF40-DF44 dvs. at en patient kan gå igen, hvis de inden for et år får flere behandlinger med forskellige diagnoser) og Ankestyrelsen.

•

Sundhedsstyrelsen konkluderer, at angst er den dyreste enkeltstående lidelse med årlige
udgifter på ca. 9,6 mia. kr., hvoraf ca. 90% skyldes fravær fra arbejdsmarkedeti.

•

Det årlige antal nytilkendelser til førtidspensionering pga. angst har nu som den eneste årsag oversteget 1.000ii. Det er 60% flere end i 2013 og betyder et ekstra årligt samfundstab
på 1,2 mia. kr.
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Mange liv bliver påvirket af den stigende forekomst af angst
Angst er den hyppigst forekommende psykiske lidelse i Danmark. Det anslås at 400.000 voksne
danskere i løbet af et år vil lide af angstiii. Hver gang et menneske rammes af angst, er det ikke
kun den enkeltes liv der bliver påvirket, men også de pårørendes liv.
•

I dag har mennesker med let til moderat angst på 18-38 år mulighed for at få tilskud til psykologbehandling. Det har mennesker under 18 år eller over 38 år ikke. Det er en fagligt
ubegrundet aldersdiskrimination, som stiller mennesker over 38 år overfor ringere behandlingstilbud end deres medborgere under 38 år.

•

Ved utilstrækkeligt behandlet angst er der risiko for, at lidelsen forværres, bliver mere invaliderende og kræver specialiseret behandling i psykiatrien. Det kan medføre store belastninger og brud i hverdagen for den angstramte og de pårørende.

•

Sundhedsstyrelsen anbefaler psykoterapi som behandlingsform til mennesker med let til
moderat angst, men der er ingen væsentlige tilbud til mennesker over 38 år med let til moderat angstiv.

•

Mange pårørende kan blive belastede, når en af deres nære rammes angst og belastningsgraden er stigende med tiden, hvor der ikke bliver behandlet.

Angst kan behandles og derfor foreslår Dansk Psykolog Forening:
➢

Ophæv den øvre aldersgrænse på 38 år for tilskud til psykologbehandling for angst

Fordi:
•
•
•
•

Mennesker der rammes af psykiske lidelser bør have lige adgang til relevant og rettidig behandling, sådan at de bedst muligt kan opretholde et normalt liv.
Psykologbehandling er den mest effektive behandlingsform af let til moderat angst – og
anbefalet af Sundhedsstyrelsen.
Det vil være en samfundsmæssig omkostningseffektiv investering, da færre vil have behov
for behandling i psykiatrien og frafalde uddannelse eller arbejde.
Adgang til rettidig psykologbehandling kan medføre, at psykiatrien kan opleve reduceret
henvisningspres og dermed fokusere sine kræfter på specialiseret behandling.

Erfaringerne fra ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling for depression:
•

Siden indførslen af tilskudsberettiget psykologbehandling til alle over 18 år i 2012 er der sket
et fald i førtidspensioner på mere end 10% pga. depression.
o Der er sket en samfundsøkonomisk besparelse på 265 mio. kr. årligt i gennemsnit
alene pga. færre nytilkendelser pga. depression.
o Der anvendes lidt over 100 mio. kr. årligt til psykologbehandling af depression.
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i

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx
http://www.ugebreveta4.dk/angst-sender-rekordmange-danskere-paa-foertidspension_20819.aspx
iii
http://www.psykiatrifonden.dk/media/1417569/tal-til-psyken-september-2016.pdf
iv
https://www.kora.dk/media/4147865/kortlaegning-og-analyse-af-tilskudsordningen-for-psykologbehandling-ipraksissektoren.pdf s. 67
ii
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Patienter i psykiatrien skal tilbydes effektfuld behandling og høj faglig kvalitet
Bedre brug af kompetencer, som psykologer og specialpsykologer har til rådighed i psykiatrien, vil
dæmme op for mangel på behandlerpersonale og løfte den faglige kvalitet til gavn for
patienterne.
Behandlingstilbud i psykiatrien bør være tilrettelagt efter, hvilke behandlingsformer, der vil være
mest effektive for den enkelte patient. Det betyder, at psykiatrien skal styres efter, om patienterne
får det bedre fremfor hvor produktiv man er.

Specialpsykologers kompetencer kan dæmme op for manglen på psykiatere
Der er 80-90 ubesatte psykiaterstillinger på tværs af alle regioner i Danmarki. Dertil er der mange
ubesatte uddannelsesforløb i både børne- og ungepsykiatrien og voksenpsykiatrienii.
Specialpsykologer har afhjulpet mangel på behandlerpersonale i psykiatrien, da der siden
vedtagelsen af specialuddannelsen for psykologer i psykiatrien i 2010 nu er ansat 95
specialpsykologer i de fem regioneriii. Men der er potentiale til at gøre bedre brug af
specialpsykologers kompetencer.

Behandlere i
børne- og ungepsykiatrien

Hvert fjerde uddannelsesforløb er ikke
besat i børne- og ungepsykiatrien.
I voksenpsykiatrien er det hvert sjette
uddannelsesforløb, der er ubesat.

•

I sengepsykiatrien er det kun psykiatere, der kan have behandlingsansvar. Men det er ikke
kun psykiatere, der har kompetencer til at have behandlingsansvar. Specialpsykologers
ekspertviden inden for psykopatologi kan udnyttes bedre ved, at de får behandlingsansvar
på lige fod med psykiaterne.

•

I den ambulante psykiatri har man lovmæssigt prioriteret at specialpsykologer er ligestillet
psykiatere, hvilket i højere grad bør følges i praksis. Specialpsykologer oplever ikke at kunne
udnytte deres kompetencer optimalt i opgavevaretagelsen i psykiatrien pga. mangel på
klare rammer og tydelige instrukser omkring ledelse og anvendelse af flerfagligheder iii.

•

Som patient og pårørende er det afgørende for oplevelsen af høj behandlingskvalitet at
blive mødt af kompetent behandlerpersonale. Det er derfor nødvendigt, at de eksisterende
kompetencer hos specialpsykologer udnyttes bedre.

•

Specialpsykologer oplever ikke at kunne anvende deres kompetencer optimalt i
psykiatrieniii. Der er behov for at udbrede anerkendelsen af specialpsykologers ekspertviden
i psykiatri.
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Derfor foreslår Dansk Psykolog Forening:
➢
➢

Ligestil behandlingsansvaret i sengepsykiatrien mellem psykiatere og specialpsykologer
Udbred instrukser om ledelse og anvendelse af flerfagligheder i psykiatrien

Fordi:
•
•
•
•
•

Specialpsykologer er anerkendt for at sikre høj faglig kvalitet og er den eneste
faggruppe, der i hele uddannelsesforløbet har beskæftiget sig med psykopatologi.
Bedre brug af specialpsykologers kompetencer vil imødekomme udfordringen med
at rekruttere psykiatere.
Bedre brug af specialpsykologers kompetencer vil kvalificere metoder til
konfliktnedtrapning mhp. at nedbringe brugen af tvang.
Ifølge bekendtgørelse om specialpsykologer fremgår det, at de har kompetencer til
at varetage behandlingsansvar i sengepsykiatrieniv.
En ledelse og kultur i psykiatrien som fremmer flerfagligheder vil komme patienterne
til gode, da de vil få bedre adgang til flere specialiserede kompetencer i deres
behandlingsforløb.

Psykiatrien skal være styret efter effekt og patienters livskvalitet
Som patient ønsker man at møde et personale i psykiatrien, der arbejder under rammer som
understøtter fokus på den bedste effekt i behandlingen og en helhedsorienteret tilgang, så man
også bliver støttet i at kunne begå sig bedst muligt i samfundet og sociale sammenhænge.

Samlet psykiatri

Aktivitetsstyring udvikler
ikke mere effektfulde
behandlingsforløb for
patienterne

Knap hver 4. indlæggelse
(24%) i psykiatrien er i dag
en genindlæggelse
Fokus i psykiatrien skal
rettes mod, hvad man
opnår, fremfor hvor
produktiv man er

•

En aktivitetsbaseret afregningsmodel fordrer aktivitet, men aktivitet er et middel og bør aldrig
være et mål. Psykiatrien bør arbejde ud fra mål om behandlingseffekt i forhold til, at flere
patienter skal kunne vende tilbage til hverdagen.

•

Den psykiske lidelse opstår ofte i relation til oplevelser og forhold i nærmiljøet, og det er derfor
ikke noget, som kan behandles væk som en selvstændig kræftknude. Det er derfor vigtigt at
have en helhedsorienteret tilgang til behandlingen i psykiatrien, hvilket aktivitetsstyring ikke
understøtter.
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•

Det afgørende for patienter er, at deres symptomer bedres, deres livskvalitet forbedres og at de
bliver i stand til at have eller genoptage et mest muligt normalt liv. Det er ligeledes afgørende
at have en effektiv psykiatri og det er derfor disse forhold, der skal styres efter.

•

Patienter og pårørende har en nuanceret viden om deres situation, og hvordan de er i stand til
at fungere i hverdagen. Den viden skal anvendes til at vurdere om behandlingen giver
patienterne bedre livskvalitet.

Derfor foreslår Dansk Psykolog Forening:
➢

Behandlingseffekten for patienterne skal være styrende i psykiatrien

Fordi:
•

•
•
•

En afregningsmodel der medtager behandlingseffekt er langt mere retvisende for
sundhedssystemet formål, og dermed bliver styringen af de knappe ressourcer
fokuseret på de reelle mål.
Måling af behandlingseffekt kan understøtte udviklingen af evidens for forskellige
behandlingsformer.
Patienten bør være i fokus i styring af psykiatrien.
For at kunne rekruttere kompetent og engageret personale er det vigtigt at kunne
arbejde ud fra meningsfulde mål i psykiatrien.

Hvordan:
•
•
•
•

Mål på ændringer i symptomer hos patienterne som udtryk for effektfuld
behandling.
Inddrag patienter gennem måling af deres oplevede livskvalitet i
behandlingsforløbet.
Mål på patienters samlede oplevelse af behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Følg op på socioøkonomiske forhold hos patienterne ift. at understøtte fokus på, at
behandlings- og rehabiliteringsforløb sikrer tilknytning til uddannelse eller arbejde.

i

http://dagensmedicin.dk/regionerne-mangler-80-90-psykiatere/
https://www.sst.dk/da/uddannelse/prognose-ogdimensionering/~/media/8EA52EAFC8814DA1B4A6C56F19F14584.ashx
ii

iii
iv

Dansk Psykolog Forenings undersøgelse af specialpsykologuddannelsen 2017
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134219
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Patienter i psykiatrien skal opleve høj kvalitet i patientforløb på tværs af sektorer
Tilbud i behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugscentre bør samles og fagligt styrkes
sådan, at patienter oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet på tværs af behandling og
rehabilitering. Udgående funktioner fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien vil sikre et fagligt
løft og lette recovery for patienter med rehabiliteringsbehov.
Unge skal opleve uafbrudte forløb i overgangen fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien.
Derfor bør der være fleksible overgange til voksenpsykiatrien for unger op til 25 år.

Patienter med komplekse problemstillinger har behov for sammenhængende tilbud
Der mangler sammenhæng i de tilbud, som mennesker med alvorlige psykiske lidelser får, når de
udskrives fra psykiatrien. Et stigende antal genindlæggelser i voksenpsykiatrien, en presset
retspsykiatri og flere patienter med et samtidigt misbrug, vidner om behov for koordinerede tilbud,
hvor flere fagpersoner samarbejder og er til rådighed for patienten.
Retspsykiatrien er så presset,
at der i hver 10. seng i
almenpsykiatrien ligger en
retspsykiatrisk patient

Antal og andel genindlæggelser i
voksenpsykiatrien
11.000
21,9 %
9.000

22,7 %

22,7 %

23 %

24 %

2013

2014

2015

2016

33%

Af alle der kommer
i berøring med
psykiatrien har et
samtidigt misbrug

21,2 %

7.000

5.000
2011

2012

* Data fra eSundhed

•

Der vil altid være genindlæggelser i psykiatrien, men når antallet af genindlæggelser er
stødt stigende og knap hver fjerde indlæggelse er en genindlæggelse, er det udtryk for at
alt for mange patienter ikke modtager tilstrækkelig behandling og evt. efterfølgende
rehabilitering.

•

Når knap en tredjedel af alle patienter i berøring med psykiatrien har et misbrugi, er det
utilstrækkeligt ikke at sikre en samlet behandling af den psykiske lidelse og misbruget.
Misbrug har betydning for den psykiske lidelse, og de forskellige forhold kan forstærke
hinanden negativt.
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•

I de fleste af regionerne har der i 2016 været konstant overbelægning på retspsykiatriske
afdelinger, så hver 10. seng i almenpsykiatrien går til en retspsykiatrisk patientii. En presset
retspsykiatri er udtryk for, at psykiske lidelser udvikler sig til at blive farlige, når de ikke bliver
behandlet ordentligt i tide.

•

Det er dyrt for samfundet ikke at sikre patienter i psykiatrien den mest kompetente og
sammenhængende indsats, da det kan forlænge sygdomsforløbet og dermed risiko for
lange sygemeldinger eller frafald fra arbejdsmarkedet.

Derfor foreslår Dansk Psykolog Forening bedre sammenhæng i patientforløb gennem:
➢
➢

Behandling af psykiske lidelser og samtidigt misbrug for patienter med dobbeltdiagnoser
skal samles ét sted
Lav udgående funktioner hvor psykologer fra psykiatrien tilbyder opfølgende behandling og
understøtter recovery i socialpsykiatrien og patienters nærmiljø

Fordi:
•
•
•
•
•
•

Psykiske lidelser og samtidigt misbrug kan kun behandles ordentligt, hvis
behandlingspsykiatrien og misbrugsbehandlingen samles.
Der er behov for et fagligt løft i socialpsykiatrien, da patienter med komplekse
problemstillinger har behov for kompetent støtte til at komme sig bedst muligt.
Psykologer har viden, der går på tværs af psykiatrisk behandling og rehabilitering og
recovery-processer.
Der er et uudnyttet potentiale til at sikre sammenhængende forløb, der kan skabe reel
recovery for patienter og tilbagevenden til hverdagen og dermed forebygge tilbagefald.
Det er bredt anerkendt, at en af sundhedsvæsenets, herunder psykiatriens, største
udfordringer handler om at skabe sammenhængende patientforløb.
En stærk koordinering og flydende overgang mellem behandling og rehabilitering kan sikre
kortere sygdomsforløb og reduceret risiko for tilbagefald.

Ingen unge skal opleve afbrudte behandlingsforløb i psykiatrien
Når unge fylder 18 år overgår de i dag fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien på nær i
Region Syddanmark, hvor aldersgrænsen er ved 20 år. Det betyder, at behandlingsforløb i børneog ungepsykiatrien bliver afbrudt og overgår til behandling i voksenpsykiatrien.
•

75% af alle psykiske lidelser debuterer frem til 25-årsaldereniii. Alle unge der debuterer med
en psykisk lidelse skal modtage en samlet behandling, der ikke afbrydes ved en bestemt
alder.

•

Afbrudte patientforløb går ud over kvaliteten i den samlede indsats overfor patienter i
psykiatrien og forlænger sygdomsforløbet og øger risikoen for tilbagefald – det er til stor
belastning for den enkelte unge og de pårørende.
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Derfor Foreslår Dansk Psykolog Forening:
➢

Gør overgange fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien fleksible for unge op til 25
år

Fordi:
o

Som ung patient har man behov for, at man ikke pludselig ved ens 18 års fødselsdag
skal overgå til en anden psykiatri. Unge patienter skal opleve at være kommet sig
efter sygdomsforløb før de slippes af børne- og ungepsykiatrien.

o

Unge patienters behov for samlede behandlingsforløb skal være udgangspunktet
for planlægning af overgange mellem børne- og ungepsykiatrien og
voksenpsykiatrien

o

Det er vigtigt, at det opstartede behandlingsforløb i børne- og ungepsykiatrien ikke
afsluttes før patienten er fulgt i en stabiliseringsperiode, sådan at der sikres et
sammenhængende forløb frem til at patienten er stabil eller har kommet sig.

o

At man bliver myndig som 18-årig er ikke ens betydende med, at man har en
udviklingsmæssig modenhed og livssituation som en voksen.

Toftdahl et al., 2016, Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: a nationwide Danish
population-based study, Social psychiatry and psychiatric edidemiology; 51(1): 129-40
ii https://www.zetland.dk/historie/sOLV5PnV-mOz96NzZ-37f19
iii http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraadforforebyggelse_boern-og-unges-mentalehelbred_digital_01_0.pdf
i
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