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Psykiatritopmøde 2009
Nyt fokus: Ligeværd, respekt og værdighed

Det gode liv er en menneskeret – også for psykisk sårbare og pårørende. Det må være retningen for den 
gode hjælp og samfundsindsats. Det er vores nye fokus.

Hver anden familie er berørt af psykisk sårbarhed som bruger eller pårørende. Det er Danmarks 
store folkesygdom. Men i virkelighedens danske sundhedspolitik hjælpes mennesker, der rammes 
af psykisk sygdom oftest for sent, for lidt, for smalt og for usammenhængende. Det er ikke ”psykia-
tri i verdensklasse”, og det er slet ikke værdigt og acceptabelt for den enkelte eller det danske 
velfærdssamfund anno 2009. 

Vi kan gøre det bedre. Der er mange gode eksempler på, at man kan komme sig. Med den rette, 
tidlige hjælp – med fokus rettet mod mennesket. Der er håb forude, hvis vi fastholder den nye ret-
ning.
 
Det er et spørgsmål om politisk vilje, prioritet, ressourcer og nytænkning i hele psykiatrien og i sam-
fundet.

Når vi samler kræfterne, kan vi mere end hver for sig. Så bliver der lyttet mere. Derfor er vi gået sam-
men i Det Sociale Netværk for at forandre. ”Vi” er de frivillige landsforeninger, brugere og pårørende, 
ildsjæle og medarbejdere – alle, der vil forandring og nyt ligeværd. Vi er fælles om 12 principper, som 
tilsammen tegner vores nye fokus i psykiatrien.

* * *

1. Vi vil tabuer, fordomme og diskrimination til livs
Der er stadig al for meget skyld og skamfølelse i samfundet om psykiske lidelser. Angst æder sjæle – uviden-
hed ligeså. Den altdominerende del af psykisk syge er ikke farlige – tværtimod. Vi ønsker et målrettet opgør 
med fordomme og diskrimination på arbejdspladsen, i skolen, i hele samfundet. Håb avler håb – derfor bør 
viden, om at man godt kan komme sig efter psykisk sygdom, gøres kendt i hele samfundet. Der er brug for 
en ny, omfattende, landsdækkende tabu- og videnskampagne over de næste tre år.

2. Uden klare rettigheder går det ikke
Sådan er det også for psykisk sårbare. Vi minder om, at FN’s Handicapkonvention også gælder for personer 
med psykosocialt handicap: Respekt for menneskers værdighed, selvbestemmelse og rettigheder på lige fod 
med alle andre. Gode principper, som også skal efterleves i praksis. Derfor bør Danmark også underskrive 
tillægsprotokollen ligesom Tyskland og Sverige, så enkeltpersoner kan klage over brud på konventionen.

3. Det gode liv er også et arbejdsliv
Psykisk sårbarhed er ikke en livslang, uovervindelig sygdom. Man kan godt komme sig. At have et arbejde 
og et godt netværk er en vigtig forudsætning for helbredelse og essensen i det gode liv. Det bør ”system-
erne” indrette sig efter. Jobcentre. Uddannelse. Jobtræning og jobmuligheder. Ny lovgivning skal sikre, at 
lønindtægten ikke forsvinder i modregning af husleje og medicintilskud mv. Vi vil arbejde for, at der indføres 
en rehabiliteringsydelse på dagpengeniveau.

4. En hel sammenhængende indsats
Vi taber alt for mange mennesker ned i ”systemhuller”, fordi der mangler samarbejde på tværs mellem kom-
muner og regioner. Svingdørsvisitationer og dårlig kommunal rådgivning forekommer alt for ofte. Vi har brug 
for samarbejde mellem ”stederne” og ”centrene”, ellers kan man ikke få ro, sammenhæng og helhed i hver-
dagen. Så bliver det vanskeligere at komme sig.

Den enkelte har brug for hjælp til at skaffe sig overblik over og sammenhæng i den indsats, der tilbydes. 
Danmark bør indføre en ordning som den svenske model for et ”personligt ombud”, der advokerer for borg-
eren og assisterer med at få rettigheder indfriet og med at få den rette hjælp og støtte hele vejen igennem. 



5. En ny stolthed hos medarbejdere og alle der hjælper
Arbejdspres, dårlige arbejdsvilkår, kassetænkning, konstant skift af sagsbehandlere og utilstrækkelige res-
sourcer gør det næsten umuligt at opretholde en faglig stolthed og en sammenhængende indsats for psykisk 
sårbare. Vi vil i samarbejde med medarbejdere skabe en ny faglig stolthed og respekt omkring et af de 
vigtigste job: at hjælpe et psykisk sårbart menneske.

6. Forståelse og retssikkerhed i stedet for nultolerance
Spørg ikke, hvordan samfundet kan værne sig mod retspsykiatriske patienter, men hvorfor der kommer sta-
dig flere? Det gør der, fordi nultolerance har vundet alt for stort indpas i behandlingssystemet. Og det gør der 
på grund af fortsatte nedskæringer i antallet af sengepladser og personale.

Vi vil arbejde for reelle tilbud til de mennesker, der har behov for indlæggelse eller ophold i kommunalt 
drevne døgnhuse i længere tid. Det er uacceptabelt, at besparelser og intolerance skubber psykisk sårbare 
ud i kriminalitet. 

Antallet af langvarige behandlingsdomme – ofte for helt ubetydelige lovovertrædelser – er steget ufor-
holdsmæssigt meget. Det rejser store retssikkerhedsproblemer for patienter og pårørende. Der er brug for et 
nyt og mere humant regelsæt og større retssikkerhed i lovgivningen.

7. Mindre tvang – mere respekt
Vi har den holdning, at tvang principielt ikke kan accepteres. Vi vil bryde de onde cirkler mellem besparelser, 
omsorgssvigt og meget psykisk syge patienters vej mod retspsykiatri og tvangsmedicinering. Al for meget 
tvang anvendes i dansk psykiatri. Vi skal mindske brugen af tvang, og patienternes retssikkerhed skal 
forbedres. Vi sætter målet om en halvering af tvangsanvendelsen som det første. Vi tror ikke på indførelse af 
”ambulant tvang”, fordi det er konsekvensen af nedskæringer og for ringe hjælp. Der er brug for en ny kultur: 
reel behandling og samtale er langt bedre.

8. Forebyggelse og tidlig indsats
Hver dag får 22 psykisk sårbare tildelt førtidspension, ofte fordi hjælpen kom for sent og var utilstrækkelig. Vi 
vil arbejde for, at kommuner og regioner sammen sætter nyt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. De nye 
sundhedscentre i kommunerne skal gøres til omdrejningspunkt for den forebyggende og sammenhængende 
indsats med akutte overnatnings- og støttemuligheder alle døgnets 24 timer. 

9. Børn og unge skal ikke vente
Alt for mange børn og unge – også børn af flygtninge og indvandrere – lider under alt for lange ventetider til 
den rigtige samtale og hjælp. De mange selvmordsforsøg er en tragisk understregning heraf. Ældre og pen-
sionister overlades til ensomhed og psykisk sårbarhed. Der er brug for en massiv opprioritering af rådgivn-
ing, akutcentre og indlæggelsesmuligheder, når der er brug for det.

10. Retten til at være pårørende
Pårørende er ikke en del af problemet, men en del af løsningen. Der skal udformes bedre information, 
vejledning og undervisning til de pårørende. Deres rettigheder og deres betydning for helbredelse må anerk-
endes og sikres.

Vi ved, at omsorgssvigt og utilstrækkelige tilbud også rammer de pårørende. Og magtesløsheden er over-
vældende. Forældrene står alt for ofte tilbage alene med ansvaret for hjemmebehandling. Men forældre skal 
i fremtiden ikke pålægges større behandlingsopgaver, end de magter. Alle pårørende skal fortsat kunne få 
deres hverdag og arbejdsliv til at fungere.

11. En ny national optrapningsplan: psykiske og fysiske sygdomme – samme prioritet
Sundhedslovens princip om lige rettigheder for fysiske og psykiske sygdomme holder ikke i praksis. Person-
alemanglen er akut. Samfundet taber 30 milliarder kroner årligt på utallige sygemeldinger, lange ventelister 
– især for børn og unge – og utilstrækkelig forebyggelse og for sen hjælp.



Nu må forskelsbehandlingen mellem somatiske (fysiske) sygdomme og psykiske lidelser høre op. Der må 
sættes konkrete, bindende mål og tidsrammer samt faste bevillinger til et nyt, reelt løft til psykiatrien. En ny 
national optrapningsplan, som vi har set det i Norge.

12. Rehabilitering – en hel indsats til hele mennesker
Psykisk sårbare er mennesker, der som alle andre ønsker at tage vare på eget liv. Ingen har godt af at blive 
behandlet mange forskellige steder uden klar vej og sammenhæng. Det handler ikke kun om at se og be-
handle patienten, men om at fokusere på mennesket og hjælpe det til at genskabe et helt liv. 

Vi må indføre en ny kultur, der fremmer følelsen af håb og optimisme og giver den psykisk sårbare mulighed 
for at komme sig og nå sine mål. Før var fokus alene på at reducere symptomerne. Nu ved vi bedre. Nu skal 
der fokus på rehabilitering, det personlige netværk, uddannelse og job. Vi ved jo, at selv mennesker med 
svære psykiske lidelser kan komme sig og få et værdigt liv i samfundet. 

Vores ønske er klart: ét menneske – én samlet indsats hele vejen frem til arbejdsliv og helbredelse.

* * *
Psykiatritopmøde 2009 har kurs mod forandring, ny åbenhed, ny prioritering og samhørighed. I dag samles 
vi om en ny vision, et nyt fælles mål om bedre vilkår for psykisk sårbare i Danmark.

Vi vil genskabe den ægte samhørighed i vores samfund. Den bygger på, at hvert eneste menneske tæller, 
kan noget og har krav på en plads indenfor i samfundet. Det er en enorm opgave, vi har sat os for. Vi ved det 
godt, men vi er mange. Det er en ny tid nu.

Samfundet har for længe været præget af mistillid. Nu gælder det næste fase med stærkere medmenneske-
lighed og humanisme. Den vision, vi er fælles om, skal blive til virkelighed i det danske samfund – ikke bare 
til gavn for de psykisk sårbare, men for alle borgere i Danmark.

Dette er vores fælles erklæring. 

København den 1. oktober 2009
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