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Vi løfter i fællesskab

1

Flere gribes med en tidligere
og lettilgængelig indsats

2

Personalets kompetencer
styrkes og bruges bedre

3

1	
Lokal forankring af afstigmatise-

14	Specialuddannelsen i psykiatrisk

21	En strategisk omlægning og

15	Specialpsykologernes kompe

22	Videns- og kompetenceløft

ringsindsatsen EN AF OS

2	
Bedre inddragelse af mennesker

med psykiske lidelser og deres
pårørende gennem civilsamfundet

3	
Viden om og udbredelse af
“peer to peer”-projekter

4	
Psykiatritopmødet videreføres
5	
Landsdækkende udbredelse af
headspace

6	
Styrke Studenterrådgivningen på
de videregående uddannelser

7	
Udvikle forebyggende kommunale
tilbud for psykisk sårbare unge

8	
Øge viden om mental sundhed og
mistrivsel blandt børn og unge

9	
Psykisk mistrivsel i grundskoler

og på ungdomsuddannelser skal
reduceres

10	
Kompetencecenter målrettet børn

som pårørende af mennesker med
psykiske lidelser

11	
Videreføre tilskud til psykolog

behandling for angst og depression

12	Fjerne aldersloftet for tilskud til
psykologbehandling af angst

13	Sikre tilskud til psykologbehandling

til unge mellem 14-17 år med angst
og depression

sygepleje skal leve op til frem
tidens krav

tencer skal bedre i spil

16	
Undersøge mulighederne for
sundhedsautorisation af
psykologer

17	
Understøtte rekruttering af
dygtige medarbejdere til
psykiatrien

18	Indrette Den Kliniske Basis

uddannelse, så psykiatrien får
en mere fremtrædende rolle

19	Analyse af retspsykiatrien
20	Udvide behandlingsmulighederne for ambulante
retspsykiatriske patienter

Kvaliteten i indsatsen i social
psykiatrien styrkes til gavn
for mennesker med psykiske
vanskeligheder

udvikling af indsatsen i social
psykiatrien

af ledere og medarbejdere
i socialpsykiatrien

23	Sikre kvaliteten på social

psykiatriens største ydelses
områder

24	Justere visitationen til de

særlige pladser i psykiatrien
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4

5

Bedre sammenhæng
i borgernes indsatser

6

25	Udvikle et sundhedspæda-

31	
Bedre overgang fra behandling

39	Nyt forsknings- og teknologi

26	Nationale standarder for

32	Bedre inddragelse af pårørende

De mest syge patienter får
bedre og mere intensiv
behandling

gogisk værktøj til forebyggelse
af somatisk sygdom

intensive sengeafsnit

27	Nye intensive sengeafsnit
i voksenpsykiatrien

28	Nye intensive børne- og ung-

domspsykiatriske specialiserede
teams

29	Styrke de regionale akutte

udrykningsteams i psykiatrien

30	Bedre samarbejde mellem

politiet og sundhedssektoren

i psykiatrien til indsatser i socialpsykiatrien

i forbindelse med udskrivning
fra psykiatrien

33	Justere taksten for færdig
behandlingsdage

34	Analyse, der skal understøtte
bedre forløb for færdigbehandlede patienter

35	Bedre overgange fra børneog ungdomspsykiatrien til
voksenpsykiatrien

36	Kompetencecentre for

behandling af dobbeltbelastning

37	Udvikle og afprøve værktøjer

til brug for opsporing af
mennesker med psykiske
lidelser og samtidigt misbrug

38	Færre rusmidler og farlige

genstande på psykiatriske
afdelinger

Mere forskning og innovation
til gavn for mennesker med
psykiske problemer

fællesskab

40	Flere innovative forsknings
projekter og teknologiafprøvning

41	Mere viden om behandling
med elektrochok

42	Nye Nationale Kliniske
Retningslinjer

43	Ny klinisk kvalitetsdatabase
for psykologbehandling

