
Pressemeddelelse 

SFs lokale folketingskandidat, Andreas Grosbøll, undrer sig meget over, hvor-
dan starten på forhandlingerne om en ny 10årig Psykiatriplan blev  grebet an 
fra regeringens side. Forløbet viser, at regeringen ikke har forstået alvoren, 
siger han.  

I går skulle partierne i Folketinget i gang med forhandlingerne  om en ny 10årig Psykiatriplan. 
Der er der rigtige gode anledninger til. 

”Det er desværre sådan, at dem med de sværeste psykiske lidelser lever op til 15-20 år korte-
re end andre”, fortæller Andreas  Grosbøll, der er lokal folketingskandidat for SF. 
”Behandlingen i psykiatrien er ganske simpelt ikke på niveau med behandlingen til menne-
sker med fysiske sygdomme, og følgerne er fatale.” 

Andreas Grosbøll peger endvidere på, at indsatsen i forhold til børn og unge med psykisk 
mistrivsel også er er et af de steder, hvor det er nødvendigt med en massiv og målrettet ind-
sats. ”Der går jo nærmest ikke en dag, uden nye, skræmmende historier dukker op”, siger 
han. ”Forleden var det 1000 PPR-psykologer, der slog alarm, og tal fra BUPL i går viste, at 
hver anden forælder vurderer, deres barn til at være i mistrivsel. Det behøver vel ikke at blive 
råbt meget højere, at der er brug for en plan nu!” 

”Det er helt  afgørende, at der etableres et lettilgængeligt tilbud med én 
indgang til behandling i alle kommuner”, mener kandidaten, der peger 
på, at der er behov for en sammenhængende, tværfaglig og helhedsori-
enteret indsats.  

Derfor bekymrer det også Andreas Grosbøll meget, at SFs forhandler i 
psykiatriforhandlingerne beretter om et forhandlingsforløb, det bød på 
nogle vage målsætninger og meget lidt håndfaste forslag fra regeringens 
side. ”Indsatser i forhold til at håndtere børn og unges mistrivsel, PPR rolle, styrkelse af soci-
alpsykiatri og mere af den slags var fraværende”, fortæller den lokale SFer. ”Siden januar har 
der lægget et omfattende oplæg, som man kunne  tage afsæt i, og så kan vores forhandler 
berette om et så sløset tilgang til forhandlingerne!”  

”Alle ved jo, hvor alvorligt situationen er. Det er jo ikke  kun her på Bornholm, vi står og råber 
op om problemerne”, påpeger Andreas Grosbøll. 90% af lægerne fra landets børne- og ung-
domspsykiatriske afdelinger har peget på, at en betydelig del af børn og unge i psykiatrien 
ville have haft et mindre alvorligt sygdomsforløb, hvis behandlingen var påbegyndt tidligere, 
og samtidig sagde 78% af de adspurgte, at vilkårene endog er blevet ‘forværret’ eller 
‘væsentligt forværret’ de seneste to år, fortæller han: ”Man skal være svært tunghør for at 
overhøre nødråbene. Jeg  håber virkeligt, at de her forhandlinger kommer i gear meget hur-
tigt”, slutter han. 

Der skal fart på den Psykiatriplan! 
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