Fremtidens Psykiatri – en helhedsorienteret plan

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI
Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i
samfundet. For at skabe bedre psykisk trivsel i Danmark mener Dansk Psykolog Forening, at der er
behov for en helhedsorienteret plan for fremtidens psykiatri, der skal sikre borgere den kortest mulige
vej til bedre psykisk trivsel.
I Danmark får flere og flere psykiske lidelser, og samtidig er der et stigende antal henvisninger til og
genindlæggelser i en i forvejen presset psykiatri. Hver femte dansker vil i løbet af ét år have psykiske
symptomer svarende til en eller flere psykiske lidelser. Ifølge Sundhedsstyrelsen udgør psykiske lidelser
den største sygdomsbyrde i Danmark efterfulgt af kræft og kredsløbssygdomme.
Det kræver en mere helhedsorienteret plan på tværs af sektorer at lette presset på psykiatrien og
sikre bedre psykisk trivsel. Styrket forebyggelse og en tidlig behandling af psykiske lidelser er
nødvendigt, ligesom man også skal forbedre behandlings- og rehabiliteringsindsatsen i psykiatrien.
Det kræver nye løsninger, hvor vi gør bedre brug af de ressourcer vi har til rådighed.
Dansk Psykolog Forening præsenterer derfor en række løsningsforslag rettet mod, at flere børn og
unge får adgang til kompetente forebyggende indsatser, alle får lige adgang til psykologbehandling
ved behov og patienter i behandlings- og socialpsykiatrien oplever sammenhæng og høj kvalitet.
FOR AT SIKRE BEDRE ADGANG TIL FOREBYGGELSE
OG TIDLIG BEHANDLING FORESLÅR DANSK
PSYKOLOG FORENING:

FOR AT FORBEDRE KVALITETEN I PATIENTFORLØB
PÅ TVÆRS AF SEKTORER FORESLÅR DANSK
PSYKOLOG FORENING:

➢ Gør det lovpligtigt for kommuner at sikre

➢ Ligestil behandlingsansvaret i

➢ Lav forpligtigende sundhedsaftaler mellem

➢ Udbred instrukser om ledelse og anvendelse

tilstrækkelige forebyggende PPR-indsatser til
børn og unge med psykiske udfordringer

kommuner og regioner, som sikrer en
sammenhængende indsats mellem PPR og
børne- og ungepsykiatrien med fokus på
barnets behov

➢ Tilbyd let og lige adgang til relevant og

rettidig psykologbehandling til alle med
behov

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

sengepsykiatrien mellem psykiatere og
specialpsykologer

af flerfagligheder i psykiatrien

➢ Behandlingseffekten for patienterne skal
være styrende i psykiatrien

➢ 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

➢ Gør overgange fra børne- og

ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien fleksible
for unge op til 25 år

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. En
bedre tidlig indsats kan forebygge, at børn og unge udvikler sværere psykiske lidelser. 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.

50%

af den samlede sygdomsbyrde
blandt børn og unge skyldes
mentale helbredsproblemer

TAL OG FAKTA
Alene mentale helbredsproblemer koster det
danske samfund over 36 mia. kr., når der justeres
for kost, rygning, alkohol og motion.
Børn og unges psykiske mistrivsel nedsætter ikke
blot livskvaliteten her og nu, da utilstrækkeligt
behandlede psykiske lidelser ofte følger med ind i
voksenlivet.

30%

flere patienter i børneog ungepsykiatrien i
2016 ift. 2011

DANSK PSYKOLOG FORENING
FORESLÅR:
➢

Gør det lovpligtigt for kommuner
at sikre forebyggende PPRindsatser 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

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO
opstår halvdelen af alle psykiske lidelser omkring
14-årsalderen.
I børne- og ungepsykiatrien er der et stigende
antal indlagte og ambulante patienter og knap
hver 4. indlæggelse er en genindlæggelse.

FORDI:
•

Ingen børn og unge skal risikere
at udvikle psykiske lidelser pga.
utilstrækkelige tidlige indsatser

•

Ved kompetent tidlig indsats kan
børn og unge undgå behandling
i psykiatrien og de brud på
hverdagen, det medfører

•

Der er større udbytte af
forebyggende indsatser jo
tidligere i livet, der sættes ind

•

Psykiske lidelser er en hyppig
årsag til frafald på
ungdomsuddannelser

PPR - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
PPR har fokus på børn og unges trivsel, læring og
udvikling. PPR har potentiale til at yde en effektiv
helhedsorienteret indsats i børn og unges nærmiljø.
•

•

•

Bedre brug af PPR-medarbejdernes ressourcer
til kompetent tidlig forebyggelse og
behandling af psykiske lidelser
Styrket fokus på relationer frem for individer, da
børn og unges trivsel afhænger af deres
relationer til forældre eller lærer
Styrket samarbejde ml. PPR og børne- og
ungepsykiatrien, hvor kompetencer integreres i
udrednings- og behandlingsopgaver

Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan

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, diagnosticering, 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.

25%

af sygdomsbyrden i Danmark
skyldes psykiske lidelser og det
er den største sygdomsbyrde

44%

TAL OG FAKTA
Mentale helbredsproblemer koster alene det
danske samfund over 36 mia. kr., når der justeres
for kost, rygning, alkohol og motion.
Hver 5. dansker vil i løbet af ét år have mentale
helbredsproblemer svarende til en psykisk lidelse.
Psykiske lidelser rammer bredt i befolkningen og er
den største sygdomsbyrde i Danmark.
Psykiatrien er presset på stigende henvisninger og
genindlæggelser og i almen praksis indeholder
hver 4. henvendelse psykiske problemstillinger. Der
er et tydeligt behov for øget adgang til relevant
og rettidig psykologbehandling.

DANSK PSYKOLOG FORENING
FORESLÅR:
➢ Tilbyd let og lige adgang til
relevant og rettidig
psykologbehandling til alle
med behov
FORDI:
•

Det giver mulighed for
relevant visitering og
behandling i nærmiljøet

•

Psykologer er specialister i
udredning, visitering og
behandling af psykiske lidelser

•

Rettidig psykologbehandling
reducerer behov for
behandling i psykiatrien og
øger fastholdelse til
uddannelse og arbejde

•

Erfaringer fra England og
Norge viser positive effekter
med høje recovery rater – og i
England viser det sig som en
samfundsøkonomisk gevinst

Ifølge WHO og EU er der i alle lande et behov for
at øge adgangen til psykosociale interventioner.
MULIGE LØSNINGSMODELLER:
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

af nye førtidspensioner i 2016
skyldes psykiske lidelser og er
største årsag til førtidspension

Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan

Alle med behov for behandling for angst, bør have mulighed for at blive behandlet
I dag er det kun mennesker under 38 år, der har mulighed for at få tilskud til psykologbehandling for
angst. Det er en fagligt ubegrundet aldersdiskrimination, som stiller mennesker over 38 år overfor ringere
behandlingstilbud.

80%

flere patienter i behandling
for angst i psykiatrien over
de seneste 10 år

60%

TAL OG FAKTA
Angst (inkl. PTSD) er Danmarks dyreste sygdom.
Ikke målt på, hvad det koster at behandle, men
målt på, hvad det koster at lade være.

DANSK PSYKOLOG FORENING
FORESLÅR:
•

Angst er blevet en folkesygdom, og
Sundhedsstyrelsen vurderer, at angst medfører
årlige samfundsudgifter på 9,6 mia. kr.
Angst er den lidelse, som sender flest på
førtidspension med 1.100 nye tilkendelser i 2016 ud
af 8.100 i alt. Det er en stigning på 60 procent
siden 2013 og et øget samfundstab på 1,2
milliarder kroner alene i 2016.
I år 2020 anslås psykiske lidelser ifølge
verdenssundhedsorganisationen WHO at udgøre
den største sygdomsbyrde på verdensplan.

•
•

•

Et fald på 12% i antal af førtidspensionerede
pga. depression fra 2013-2016
En samfundsøkonomisk besparelse på 265 mio.
kr. årligt som følge af færre nytilkendelser til
førtidspension pga. depression
Offentlig årlig investering på lidt over 100 mio.
kr. til tilskud til psykologbehandling for
depression

Ophæv aldersgrænsen på
38 år for tilskud til
psykologbehandling for
angst

FORDI:
•

Der er ingen faglige eller
økonomiske begrundelser
for at have en
aldersgrænse

•

Psykoterapi er den mest
effektive behandling til
mennesker med let til
moderat angst – og
anbefales af
Sundhedsstyrelsen

•

Kort og nem adgang til
psykologbehandling kan
forebygge, at angsten
udvikler sig til en mere
kompliceret tilstand, der
kræver dyrere behandling i
psykiatrien

DET BETALER SIG AT BEHANDLE PSYKISKE LIDELSER:
Siden alle over 18 år har fået adgang til tilskud til
psykologbehandling for depression i 2012, har vi set:

flere får førtidspension pga.
angst i 2016 ift. 2013 svarende
til øget udgift på 1,2 mia. kr.

Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan

Patienter i psykiatrien skal tilbydes effektfuld behandling og høj faglig kvalitet
Bedre brug af psykologers og specialpsykologers kompetencer i psykiatrien vil afhjælpe mangel på
behandlerpersonale og løfte den faglige kvalitet til gavn for patienterne.
Behandlingstilbud i psykiatrien bør tilrettelægges efter hvilke behandlingsformer, der vil være mest
effektive for den enkelte patient. Psykiatrien skal styres efter behandlingseffekten.

Samlet psykiatri

Knap hver 4.
indlæggelse (24%) i
psykiatrien er en
genindlæggelse

TAL OG FAKTA
Der er stor mangel på behandlerpersonale i
psykiatrien. Hvert 4. uddannelsesforløb er ubesat i
børne- og ungepsykiatrien. Der er 80-90 ubesatte
psykiaterstillinger i den samlede psykiatri.
Psykiatrien er presset på stigende henvisninger og
et stigende antal genindlæggelser, som nu tæller
knap hver 4. indlæggelse i den samlede psykiatri.

Behandlere
børne- ungepsykiatrien

DANSK PSYKOLOG FORENING
FORESLÅR:
➢

Ligestil behandlingsansvaret i
sengepsykiatrien mellem
psykiatere og specialpsykologer

➢

Udbred instrukser om ledelse og
anvendelse af flerfagligheder i
psykiatrien

➢

Behandlingseffekten for
patienterne skal være styrende i
psykiatrien

MULIGE LØSNINGSMODELLER:
•

Hvert 4. uddannelsesforløb i børne- og
ungepsykiatrien er
ubesat

Brug specialpsykologers kompetencer bedre

FORDI:

Specialpsykologer kan varetage behandlingsansvar på
lige fod med psykiatere.

•

Specialpsykologer er eksperter i udredning og
behandling af psykiske lidelser og tilføjer en faglighed,
der kan løfte behandlingskvaliteten i psykiatrien.

Patienter vil få adgang til flere
specialiserede kompetencer i
deres behandlingsforløb

•

Styrket flerfaglighed i psykiatrien
sikrer helhedsorienteret
behandling til gavn for patienter

•

Patienters udbytte af behandling
bør være i fokus for styring i
psykiatrien

•

Kompetent personale kan lettere
rekrutteres, hvis der arbejdes ud
fra meningsfulde mål i psykiatrien

•

Styrk behandlingsresultater ved fokus på effekt

Fokus i psykiatrien skal rettes mod, hvad man opnår,
fremfor hvor produktiv man er. Det kan ske ved at
fokusere på behandlingseffekten for patienterne.
Det afgørende for patienter er, at deres symptomer
bedres og at deres livskvalitet løftes. Det er ligeledes
afgørende at have en effektiv psykiatri, hvor færre
patienter bliver genindlagt pga. effektfuld behandling.

Fremtidens psykiatri – en helhedsorienteret plan

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.
Unge skal opleve uafbrudte forløb i overgangen fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien.
Derfor bør der være fleksible overgange til voksenpsykiatrien for unge op til 25 år.

33%

af alle patienter der kommer
i berøring med psykiatrien
har et samtidigt misbrug

TAL OG FAKTA

75%

af alle psykiske lidelser
debuterer frem til 25-års
alderen

DANSK PSYKOLOG FORENING
FORESLÅR:

Omkring hver 3. patient i berøring med psykiatrien
har et misbrug. Misbrug har betydning for den
psykiske lidelse og de to forhold forstærker
hinanden negativt og vanskeliggør behandling.

➢

Der ses stigende genindlæggelser i psykiatrien,
som nu tæller hver 4. indlæggelse. Det afspejler
bl.a., at alt for få patienter modtager tilstrækkelig
opfølgende behandling og rehabilitering.

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

➢

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

Størstedelen af alle psykiske lidelser debuterer i
børne- og ungdomsårene. I dag afbrydes
behandlingsforløb i børne- og ungepsykiatrien
typisk for unge, når de fylder 18 år og overgår til
voksenpsykiatrien.
POTENTIALER FOR HØJERE KVALITET I PATIENTFORLØB:
Der kan skabes bedre sammenhæng mellem
behandlings- og socialpsykiatri og misbrugsbehandling:
•
•

Samlet behandling af psykisk lidelse og misbrug
for patienter med dobbeltdiagnoser
Oprustning af faglige kompetencer i
socialpsykiatri ved at lade psykologer fra
psykiatrien arbejde på tværs af behandling og
rehabilitering

Det er muligt at lave sammenhængende behandlingsforløb for unge i børne- og ungepsykiatrien ved at lave
fleksible overgange.

FORDI:
•

Der er et uudnyttet potentiale i at
skabe uafbrudte og
velkoordinerede patientforløb

•

Højere faglig kvalitet i
rehabiliteringen kan reducere
risiko for tilbagefald

•

Alle unge der debuterer med en
behandlingskrævende psykisk
lidelse, skal sikres høj kvalitet og
uafbrudte patientforløb

