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Introduktion
Udvalg for Psykiatri

Sundhedsstyrelsen nedsætter et udvalg for psykiatri, og nærværende dokument
beskriver kommissoriet herfor.

Sagsnr. 4-1613-48/1/
T 7222 7400
E syb@sst.dk

Baggrund
Der er gennem de senere år kommet øget fokus på det psykiatriske område. I
maj 2012 nedsatte regeringen et udvalg, der skulle komme med anbefalinger
for psykiatriområdet. Udvalgets samlede rapport blev offentliggjort i oktober
2013. Rapporten indeholder forslag til en ny ramme og retning for
psykiatriområdet og en lang række forslag målrettet en forbedret indsats på hele
det psykiatriske område.
Der er i dag en række store udfordringer på psykiatriområdet, som kræver en
langsigtet og målrettet indsats. Udfordringerne er blandt andet overdødelighed,
uensartet kvalitet i udredning og behandling, høj grad af anvendelse af
tvangsforanstaltninger og manglende sammenhæng mellem kommunal og
regional indsats.
Mennesker med psykiske lidelser skal have professionel forebyggende og
behandlende indsats af høj faglig standard med samme muligheder, respekt og
rettigheder som somatiske patienter.
Sundhedsstyrelsen ønsker at sikre et vedvarende fokus på udviklingen og
prioriteringen af det psykiatriske område, både fremme af mental sundhed og
forebyggelse og behandling af psykisk sygdom.
Derfor nedsætter Sundhedsstyrelsen et udvalg, der skal yde bred faglig
rådgivning til styrelsen vedrørende indsatsen for mennesker med psykiske
lidelser og mennesker i risiko for at udvikle psykiske lidelser.
Formål med arbejdet
Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri har til opgave løbende at yde bred
faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende den samlede
sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at

medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten
på området.
Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri kan i øvrigt ses i sammenhæng med,
at Sundhedsstyrelsen har nedsat en Task Force for Psykiatriområdet med
deltagelse af myndighederne på området.
Udvalgets opgaver
Udvalget for Psykiatri har følgende opgaver:






Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder effekten af nationale,
regionale og kommunale initiativer og planer.
Løbende vurdere udviklingen på psykiatriområdet og hvor relevant
fremkomme med anbefalinger og forslag til initiativer, herunder
forebyggende indsatser inden for mental sundhed.
Bidrage til at understøtte nationale tiltag på området såsom
handlingsplaner mv.
Bidrage til at sikre faglig udvikling og vidensdeling.

Udvalgets sammensætning
Udvalget for Psykiatri har følgende sammensætning:



















Sundhedsstyrelsen: 1 repræsentant
Sundhedsdatastyrelsen: 1 repræsentant
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundheds – og Ældreministeriet: 1 repræsentant
Socialstyrelsen: 1 repræsentant
Regionerne: 3 repræsentanter*
Danske Regioner: 1 repræsentant
Kommunernes Landsforening: 1 repræsentant
Kommunerne: 3 repræsentanter**
Lægevidenskabelige Selskaber: 1 repræsentant***
Dansk Selskab for Almen Medicin: 1 repræsentant
Dansk Psykiatrisk Selskab: 3 repræsentanter
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: 2 repræsentanter
Dansk Sygepleje Selskab: 2 repræsentanter
Dansk Psykolog Forening: 2 repræsentanter
Landsforeningen SIND: 1 repræsentant
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere: 1
repræsentant
Bedre Psykiatri: 1 repræsentant
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* Danske Regioner udpeger repræsentanterne fra regionerne
** KL udpeger repræsentanterne fra kommunerne
*** LVS udpeger en repræsentant fra et somatisk speciale

Sundhedsstyrelsen kan derudover ved behov supplere gruppen således, at den
nødvendige bredde i den faglige rådgivning sikres.
Habilitet
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at medlemmet ikke har
habilitetsproblemer. Der skal således afgives habilitetserklæring forud for første
møde i henhold til Sundhedsstyrelsens politik på området. Habilitetserklæringer
offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Organisering af arbejdet
Formandsskab
Sundhedsstyrelsen varetager formandskab for udvalget.
Sekretariatsfunktion
Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdet. Sekretariatet
indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender mødereferater.
Chefer og medarbejdere fra Sundhedsstyrelsens relevante afdelinger vil deltage
i udvalgets møder efter behov.
Mødereferat
Sundhedsstyrelsen udarbejder beslutningsreferat fra udvalgets møder. Referatet
sendes til kommentering senest 2 uger efter mødets afholdelse med henblik på
gruppens bemærkninger og skriftlige godkendelse inden for en fastsat tidsfrist.
Godkendte referater offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Tidsplan
Der afholdes som udgangspunkt 2 til 4 møder årligt. Der kan endvidere
afholdes møder ad hoc, hvis Sundhedsstyrelsen finder behov derfor.
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