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Bemærkninger fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatrien 

vedrørende forslag til budget 2023 

 

Hoved-MEDudvalget for Psykiatrien har på møde af 24. 
august 2022, drøftet forslag til budget 2023. 
 
HMU kvitterer for at man i forslaget til budget 2023, fortsat har fokus 
på at sikre midler til løsning af de udfordringer, som Psykiatrien står 
overfor. HMU finder det således positivt, at der i budgetforslaget er 
foreslået prioriteret 30 millioner kr. til psykiatrien, med baggrund i 
konstitueringsaftalen.  
  
HMU ønsker desuden, at psykiatrien fortsat prioriteres i forhold til 
den demografiske udvikling. Dette på baggrund af 
populationsansvaret og den stigende kompleksitet, der opleves i 
sygdomsbilledet hos patienterne i psykiatrien. Derudover opleves en 
voldsom tilgang af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, der 
langt overstiger den demografiske udvikling.  
 
Midlerne (30 mio. kr. + demografimidler), anses som væsentlige 
alene til opretholdelse af den nuværende behandling og 
igangværende udvikling. Kommer der midler i forbindelse med en 10 
årsplan for psykiatrien, vil disse skulle dække ny udvikling, og kan 
dermed ikke erstattes af ovenstående. 
  
HMU kan desuden tilslutte sig forslaget om, at midler anvendes der, 
hvor de kan gøre mest gavn i psykiatrien. Det være sig mere 
personale, styrket indsats overfor de sværest syge, robustgørelse af 
psykiatrien samt forskning. HMU opfordrer derfor til at man i de 
politiske forhandlinger har fokus på, at midler anvendes til at 
understøtte tiltag, som allerede er igangsat fremfor, at midler 
øremærkes til nye projekter.  
  
HMU ser fortsat gerne, at psykiatriens anlægsinvesteringer prioriteres 
i forbindelse med fordeling af anlægsmidler. 
  
HMU tilslutter sig RMU medarbejdersidens bemærkninger til den 
politiske behandling af budget 2023 
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