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Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2021 fremsætter en nati-

onal handlingsplan for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse 

(Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit) 

 

Svarnotat 

(Naalakkersuisoq for Sundhed) 

 

1. behandling 

Naalakkersuisut takker for dette forslag. 

 

Naalakkersuisut anerkender behovet for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.  

I en årrække har aktiviteten på det psykiatriske område, på Dronning Ingrids Hospital (DIH), 

været stigende. Det ses bl.a. ved at stadigt flere børn og unge har kontakt til psykiatrien. Ten-

densen i børne- og ungepsykiatrien følger udviklingen i antallet af omsorgssvigtede børn i lan-

det og kommunerne mærker det stigende pres på socialområdet. Presset forventes at stige yder-

ligere, hvorfor Naalakkersuisut arbejder på følgende projekter for at styrke indsatsen for perso-

ner med psykiske lidelser: 

 

Der arbejdes på et beslutningsgrundlag for en sammenhængende indsats for børn og unge med 

psykiske lidelser eller mistanke herom. Herunder er det fremført, at der i systemet forekommer 

svære overgange mellem de forskellige instanser, der varetager arbejdet. Det tværfaglige sam-

arbejde skal derfor styrkes og fremhæves.  

 

Der arbejdes på opførelse af en ny psykiatribygning i Nuuk. I 2015 blev bevillingen af projek-

teringen heraf indarbejdet i finansloven. Byggeriet forventes færdigt 2022 eller 2023.  

 

Der pågår et arbejde omkring et tættere samarbejde mellem børne- og ungepsykiatrien og bør-

nerejseholdet under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Arbejdet har til formål at 

udrede og behandle børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Dette sker i 

forbindelse med at børnerejseholdet bliver styrket, som en del af det grønlandsk-danske tvær-

gående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Indsatsen forventes 

at øge presset på psykiatrien på DIH, ved at der kommer flere henvisninger.  

Der er igangsat en afdækning af hjemløshedsområdet om bl.a. omfanget og karakteren af hjem-

løshed. Det forventes, at denne undersøgelse vil indeholde nærmere oplysninger, som kan be-

lyse, i hvilket omfang psykisk syge er ramt af hjemløshed. Afdækningen fremlægges på 

Inatsisartuts Forårssamling 2021. 

 

Det skal endvidere fremhæves at der på trods af COVID-19 situationen har været fokus på 

psykiatriens virke, herunder at distriktspsykiatrien har fungeret og at hjemmebesøgene har kørt.  
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På trods af de igangværende initiativer anerkender Naalakkersuisut, at der er behov for at det 

samlede tilbud til psykisk syge optimeres, da personer med psykisk sygdom har ret til rådgiv-

ning og støtte for at afhjælpe deres problemer, på lige fod med andre.  

 

Naalakkersuisut anser vigtigheden af, at der udarbejdes en national handlingsplan for at styrke 

indsatsen for personer med psykisk lidelse. På grund af den nuværende situation med COVID-

19 og det ressourcetræk det medfører personalemæssigt og økonomisk, vurderes det at det ikke 

er muligt at udarbejde handlingsplanen inden for den foreslåede tidsramme  

 

Naalakkersuisut indstiller derfor følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutlov om at 

Naalakkersuisut til EM2022 fremsætter en national handlingsplan for at styrke indsatsen 

for mennesker med psykisk lidelse.  

  

 

 

 

 

 


