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Socialstyrelsen

• I 2014 havde 388.950 voksne danskere en psykiatrisk diagnose. Dette 

tal var i 2018 vokset til 507.268 

- 38 % af gruppen af voksne med en psykiatrisk diagnose har 

grundskole som øverste uddannelsesniveau. Dette er 20% for den 

øvrige befolkning

- 48,1% modtager offentlig forsørgelse mod 18,6% for den øvrige 

befolkning 

- 73% lever alene mod 56% af den øvrige befolkning
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En udfordring i vækst



Socialstyrelsen

Politisk opdrag

• I 2018 formulerer den tidligere regering oplægget‘ Vi løfter i fællesskab’ 

• Igangsættes initiativer som en del af satspuljeaftalen 2019 – 2022 på 

sundhedsområdet

• Samlet afsættes 995 mio. kr. – heraf 920 mio. kr. til styrkelse af psykiatrien

• Kvalitets- og kompetenceløft i socialpsykiatrien 

Sammenhæng til:

Ny hovedlov

10 års plan for udvikling af psykiatrien 

Specialeplanlægning på det specialiserede socialområde



Socialstyrelsen

Kvalitets- og kompetenceløft - 6 initiativer

• Vi har allerede meget viden på området, som vi vil omsætte og gøre anvendelig i praksis

• Den primære målgruppe er ledere og medarbejdere på de socialpsykiatriske tilbud

• Målgruppen er desuden den politiske og administrative ledelse samt sagsbehandlere (primært 

på partnerskabsprojekt)

• Initiativerne hænger tæt sammen

• Fokus på:

➢ Recovery-orienteret rehabilitering

➢ Forebyggelse og tidlig indsats

➢ Helhed og sammenhæng

➢ Sundhed og fritid

➢ Civilsamfund

➢ Borgerens progression og udvikling

➢ Uddannelse og beskæftigelse

➢ (Traumebaseret tilgang)
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Socialstyrelsen

• 3/4 af landets kommuner oplever stigende 

udgifter i socialpsykiatrien

• 70% af landets kommuner ser stigning i 

borgere, der har behov for støtte

• 9/10 af kommunerne har recovery som 

strategisk fokusområde

• Mange har udfordringer med af forankre 

strategien

• Det tværgående samarbejde er særligt svært

• Vanskeligt at omsætte i myndighed

• Stor variation i graden af borgerstyrede 

processer og selvvalgte mål
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Vidensgrundlag
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Indsæt titel på præsentationen i "Indsæt"- "Sidehoved/Sidefod"
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En fælles faglig retning



Socialstyrelsen

• Udvikling og afprøvning af koncept for strategisk omlægning sammen med 
Rudersdal, Randers, Roskilde og Herning

• Et koncept der beskriver en faglig retning og en strategisk ramme og som 
kan tages i anvendelse af alle landets kommuner og eksempler på, 
hvordan det kan omsættes i praksis

• Inddragelse af alle dele af socialpsykiatrien – fra strategisk niveau til borger 
– såvel som aktører fra andre forvaltningsområder, region og civilsamfund.

• Kvalificering af koncept via referencenetværk af 14 kommuner samt 
interessentgruppe og dialogforum
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Partnerskab om strategisk udvikling og 
omlægning af socialpsykiatrien



Socialstyrelsen

• Guidelines til faglig ledelse af en recovery-orienteret 

rehabiliterende praksis 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/faglig-ledelse-af-

en-recovery-orienteret-rehabiliterende-indsats

• Faglige pejlemærker til kvalitet i bostøtte

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/faglige-

pejlemaerker-for-kvalitet-i-bostotten

• Indsatskatalog om kvalitet i botilbud

(udkommer efterår 2021)
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Kvalitet i botilbud og bostøtten

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/faglig-ledelse-af-en-recovery-orienteret-rehabiliterende-indsats
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/faglige-pejlemaerker-for-kvalitet-i-bostotten


Socialstyrelsen

• Videns- og praksiskurser https://www.cok.dk/sopsyk

• Indsatsforløb - implementering af viden

Næste ansøgningsfrist 1/10-21 (fire årlige ansøgningsrunder)
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Kompetenceudvikling og indsatsforløb

https://www.cok.dk/sopsyk


Socialstyrelsen

https://socialstyrelsen.dk//projekter-og-

initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--

socialpsykiatrien/kvalitet-socialpsykiatrien
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Læs mere 
om ‘Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ og de konkrete tilbud her:

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--socialpsykiatrien/kvalitet-socialpsykiatrien
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Indsæt titel på præsentationen i "Indsæt"- "Sidehoved/Sidefod"
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Tak for ordet


