
Til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Høring over evaluering af kommunalreformen

Dansk Psykolog Forening sætter pris på invitationen til at kommentere på evalueringen og har 
følgende kommentarer:

1) Problemer med snitflader og opgavefordeling mellem regioner og kommuner
Dansk Psykolog Forening erfarer og er enig med evalueringsudvalget i, at der som følge af 
kommunalreformen er opstået betydelige snitfladeproblematikker på tværs af regioner og 
kommuner, der betyder, at alt for mange patienter tabes i overgangen mellem regioner og 
kommuner. Resultatet af dette er, at ellers gode patientforløb lider stor skade og ofte følges af en 
forværring i patientens tilstand, som relativt let kunne være undgået.

Dansk Psykolog Forening mener, at der er behov for justering af samarbejdsstrukturerne 
sektorerne imellem. Det er afgørende at opgavefordelingen bliver klar og at der skabes 
tilstrækkelige incitamenter til kvalitet og sammenhængende forløb. For den enkelte fagperson er 
det desuden væsentligt at have viden om viften af tilbud i de forskellige sektorer, ligesom det er 
vigtigt at personkendskab understøttes, fx via en mere formaliseret struktur omkring fælles faglig 
udvikling af sektorernes respektive medarbejdere.

2) Styrket specialisering i kommunerne
For at kunne varetage en tilstrækkelig og relevant rehabiliteringsindsats er det afgørende, at 
kommunerne har specialiserede kompetencer til rådighed. Dette har vist sig ikke at være muligt 
med kommunernes måde at forvalte fx hjerneskaderehabiliteringsindsatsen på. Der er sket en 
alvorlig afspecialisering, som mange borgere rammes af. 

Dansk Psykolog Forening genkender således det behov, evalueringen identificerer, for en øget 
specialisering i kommunerne, og mener, at der bør være krav om, at kommunerne benytter sig af 
særligt specialiserede fagpersoner. Dansk Psykolog Forening foreslår, at dette sker på 
specialiserede enheder, som har et tilstrækkeligt optagegrundlag til at en fortløbende 
specialisering kan finde sted samt at disse enheder finansieres af permanente midler, som tillader 
dem at eksistere og udvikle sig over længere tid.

3) Formaliseret struktur for psykiatrisk rådgivning mellem psykiatri og kommuner
Den manglende specialisering og kompetence i kommunerne gør sig ligeledes gældende på 
psykiatriområdet i kommunerne indenfor voksen- såvel som børne- og ungeområdet. For at sikre 
kvalitet i rådgivnings-/behandlingsforløb såvel som forebyggelsesindsatser, er det afgørende, at 
kommunerne i langt højere grad end i dag får mulighed for at trække på viden og rådgivning fra 
voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien. På børne- og ungeområdet er det særlig væsentligt, at 
udrednings.- og behandlingsindsatser kan foregå i barnets nærmiljø frem for fx via indlæggelse 
med reduceret kontakt til institutioner, kammerater, familie og andre pårørende til følge.



 
Dansk Psykolog Forening mener derfor, at der skal stilles rammer til rådighed for kommunernes 
rådgivningsbehov i forhold til psykiatriske problemstillinger, både den psykiatriske rådgivning på 
voksen og børne- og ungdomspsykiatri.

Dansk Psykolog Forening mener endvidere, at kommunerne - særligt på børne- og ungeområdet – 
bør have øget adgang til personalegrupper, som er i stand til at iværksætte forebyggende 
indsatser samt at identificere, udrede og behandle børn og unge, som er i risiko for at udvikle 
psykiske problemstillinger, der ellers kræver indlæggelse.


