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SFs lokale folketingskandidat, Andreas Grosbøll, glæder sig over, at der med 
dagens psykiatriaftale er taget et første skridt for at styrke psykiatrien i Dan-
mark. 

Et bredt flertal af Folketingets partier har sen eftermiddag tirsdag indgået en aftale om psyki-
atrien, der ifølge den lokale folketingskandidat for SF, Andreas Grosbøll, er løfterig, selvom 
den ikke er helt i mål. Han er special positiv over, at planen styrker hjælpen til børn og unge i 
psykisk mistrivsel samt socialt udsatte med svære psykiske lidelser 

”Aftale forpligter forligspartierne politisk til at udvikle det samlede psykiatriområde over de 
kommende 10 år, og det er helt afgørende for, at vi kan få skabt de varige forbedringer i psy-
kiatrien, der er brug for”, siger Andreas Grosbøll. ”Der er enighed om 19 mål, hvor jeg specielt 
noterer mig, at der skal opbygges et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistriv-
sel i kommunerne samt opbygges en såkaldt ’her-og-nu kapacitetspakke’ til den regionale 
psykiatri. Begge dele er virkeligt vigtige også for os her på Bornholm”. 

Aftalen spænder bredt henover mental sundhed, forebyggelse, tidlig indsats og både  be-
handlings– og socialpsykiatrien, og med aftalen konstaterer aftaleparterne, at der tages de 
første, vigtige skridt i en samlet 10-årsplan for den ønskede udvikling. 

”Det er i mine øjne rigtigt at se der som et første skridt i en forhåbentligt 
længere række af skridt, men fra at have været noget pessimistisk om-
kring indholdet af en aftale, så er jeg i dag positiv”, fortæller den lokale 
folketingskandidat. 

Styrelsernes faglige oplæg, som aftalen baserer sig på, indeholder fem 
prioriterede indsatsområder, hvor behovet for at sætte ind er vurderet at 
være størst, og alle fem indsatsområder bliver omfattet af planen. 

”Noget kommer selvfølgelig før andet med sådan en aftale, men for mig er det positivt, at 
der allerede i 2023 afsættes penge til den regionale psykiatri, og at aftalepartierne er enige 
om, at der skal opbygges et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk 
mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse”, siger Andreas Grosbøll. 

Han er overbevist om, at planen vil kunne få direkte effekter her på Bornholm med de priori-
teringer, der er i den. ”Det falder på et tørt sted, med ressourcer til børn og unge i mistrivsel”, 
siger han. ”Det er jo ikke ukendt, at udfordringerne netop der er store her på øen, så jeg glæ-
der mig over, at det har hør prioritet i aftalen, samtidig med, at der også satses på  socialt ud-
satte med svære psykiske lidelser” 

”Og så noterer jeg mig, at man faktisk også har blik for de pårørende med aftalen. Det er ikke 
der fokus, der har været mest udtalt tidligere, så det varsler godt”, slutter han,     
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