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Økonomien i 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed 

 

Tirsdag d. 27. september 2022 præsenterede regeringen sammen med aftale-
parterne 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed. Notatet beskriver 
kort økonomien i aftalen. 

 

Der er med aftalen afsat 450 mio. kr. i 2023 stigende til 500 mio. kr. årligt fra 
2024 og frem. Det er endnu ikke besluttet, hvordan fordelingen vil være mellem 
kommuner og regioner, da det afhænger af efterfølgende forhandlinger mel-
lem Sundhedsministeriet og DR/KL i takt med, at det faglige arbejde udarbejdes 
i løbet af 2023.  

 

Tabel 1: Overblik over finansieringskilder, mio. kr., 23-PL 

  

2023 2024 2025 2026 

Varigt år-

ligt fra 

2027 

Bemærkning 

I alt FL23 (forhandlingsreserve)         201,6         481,8       470,4   478,8        458,6    

Reserve vedr. afgift på nikotin-

produkter på FFL23 

          27,5  

   

        41,4    

I alt SSA23        120,9           18,2           29,6    21,2    Med forbehold for 

de endelige aftaler Forskningsreserven 2023        100,0          

I alt       450,0      500,0      500,0  500,0       500,0    

 

Derudover henviser regeringen og aftaleparterne til midler afsat i tidligere fi-
nanslov.  

I aftalen er ikke medtaget de 150 mio. kr. fra FL20, der overgår fra anlægsmidler 
til driftsmidler fra 2024. De varige 500 mio. kr. er derfor yderligere midler til 
psykiatrien. 
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Økonomi 

I aftalen er afsat 450 mio. kr. i 2023 stigende til 500 mio. kr. årlig i 2024 og frem. 
Heraf er 77,2 mio. kr. som engangsbeløb i 2023, øremærket regionerne i en her-
og-nu kapacitetspakke.  

 

Fordelingen af de resterende midler er fortsat uklar. Den endelige fordeling af-
hænger bl.a. et fagligt arbejde, som skal udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen 
i løbet af 2023. Derefter vil der være forhandlinger mellem Sundhedsministe-
riet, Danske Regioner og KL om fordelingen af midlerne. Sundhedsministeriet 
har dog mundtligt oplyst, at enkelte indsatser allerede er øremærket. Dette 
gælder indsats 2.1, hvor der i 2023 er øremærket 77,2 mio. kr. til regionerne og 
der er en forventning om, at regionerne fortsat vil have den største andel af 
midlerne efter 2023. Indsats 2.2 vedrørende botilbudsteams og fleksible plad-
ser i socialpsykiatrien er øremærket kommunerne.  

 

På næste side, er en oversigt over initiativerne i 10-årsplanen.  
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Initiativer, mio. kr. 2023 2024 2025 2026
Varigt årligt 

fra 2027

Finansierings-

kilde
Bemærkning

1.1 Lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske symptomer 100,0      257,5      250,0      250,0      250,0             FL23
Forventning om største andel af midler til 

kommunerne.

1.1 Udarbejdelse af nationale rammer for lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk 

mistrivsel samt opstart af ny model i kommuner. Rammebeskrivelsen skal vurdere ansvarsfordelingen 

mellem region og kommune. 

6,4           2,4           2,4           4,8           FL23
Forventning om største andel af midler til 

kommunerne.

1.2 Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiskse lidelser hos børn og unge. Indsatsen er forankret i 

grundskolen.
13,2         SSA23

Forventning om største andel af midler til 

kommunerne.

2.1 Forløbsbeskrivelser for børn, unge og voksne med svære 

psykiske lidelser. Indsatsen dækker både udarbejdelse og implementering af forløbsbeskrivelserne. 

Forløbsbeskrivelser dækker bl.a. brugen af intensive sengepladser og de særlige sengepladser.

Her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri. Indsatsen er rettet mod ansættelse af op til 100 årsværk 

med henblik at overholde udredningsretten.

84,6         135,9      135,9      142,9      138,1             
FL23, Reserve 

fra FL22

Reserve vedr. afgift på nikortinprodukter på 

FL22. Midler til kommuner + regioner, men 

største andel til regioner. 77,2 mio. kr. 

øremærket til regioner.

2.2 Botilbudsteams og fleksible pladser i socialpsykiatrien. Botilbudsteams skal følge borgeren før, under og 

efter indlæggelse, og de fleksible pladser skal yde støtte i en overgangsperiode efter udskrivning. 
30,0         60,0         60,0         59,0         59,0                FL23 Øremærket til kommuner

*Reserve til senere udmøntning 41,4                
Reserve fra 

FL22

Reserve vedr. afgift på nikortinprodukter på 

FL22. Fordeling af midler uklar.

2.3 Øget kompetenceudvikling i socialpsykitrien samt støtte i eget hjem efter udskrivelse fra 

behandlingspsykiatrien. Foruden midler til kompetenceudvikling gennemføres forsøg med sociale mentorer, 

der kan yde borgernær, tidsafgrænset forebyggende indsats efter udskrivning.

42,8         0,5           0,5           SSA23
Forventning om største andel af midler til 

kommunerne.

2.4 Pårørendeindsats. Indsatsen omhandler undervisnings- og støtteforløb (psyko-edukation) til pårørende. 5,2           5,2           5,2           5,2           SSA23
Uklar fordeling. Indsatsen kan forankres i 

Bedre Psykiatri.

2.5 Fagligt oplæg til en handlingsplan for selvmordsforebyggelse 0,6           SSA23
Uklar fordeling. Det faglige oplæg udarbejdes 

af Sundhedsstyrelsen.

2.6 Kvalitetsløft i socialpsykiatrien. Indsatsen omhandler udbredelse og implementering recovery-orienteret 

rehabilitering.
7,5           7,0           10,0         10,5         SSA23

Forventning om største andel af midler til 

kommunerne.

2.7 IPS for unge. Indsats for ordinære jobs eller uddannelse til unge med psykiske lidelser efter IPS-metoden. 33,3         8,4           SSA23
Forventning om største andel af midler til 

kommunerne.

3 Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser. Etablering af videnscenter og oplysningskampagner 3,8           8,2           8,2           8,2           FL23

Uklar fordeling. Videnscenter placeres i 

Sundhedsstyrelsen. Oplysningskampagner 

forankres i ABC Mental Sundhed og 

partnerskabet Sammen om Mental Sundhed.

4 Kvalitetsgrupper. Indsatsen går på tværs af praksissektor, kommune og region 2,4           2,4           2,4           2,4           FL23
Fordeling mellem praksissektor, kommune 

og region er ikke afklaret. 

5 Forskningsreserven 2023. Midlerne skal bl.a. styrke forskningen i forebyggelse af mistrivsel og psykiske 

lidelser samt behandling. Herudover styrkes de kliniske kvalitetsdatabaser
100,0      

Forskningsrese

rve 23

Forventning om største andel af midler til 

regionerne.

5 Udbygge kliniske kvalitetsdatabaser på psykiatriområdet 9,4           8,0           8,0           8 FL23
Forventning om største andel af midler til 

regionerne.

Monitorering af indikationer, opfølgning og analyser, herunder styringsgennemgang af socialpsykiatrien 1,9           6,0           3,5           3,5           3,5 FL23
Midlerne løber indtil 2033. Forventning om, at 

denne løftes af staten.

Diverse videreførelser på psykiatriområdet (som ikke direkte kan henføres til prioriterede indsatser)          18,3             5,5             5,5             5,5 SSA23

Samlet prioritering i alt 450,0      500,0      500,0      500,0      
Dertil de 150 mio. kr. fra 2024, når FL20 

midlerne overgår fra anlæg til drift.

Øvrige

Prioriteret indsats 5: Forskning og udvikling

Prioriteret indsats 4: Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer

Prioriteret indsat 3: Afstigmatisering af psykisk lidelse

Prioriteret indsats 2: Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse

Prioriteret indsats 1: Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisik mistrivsel af ensartet høj kvalitet

3 af 3


	Bilag 3 SPU møde 31102022 (D10483984).pdf

