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Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 

 

Socialpædagogerne, Socialt Lederforum, HK/Kommunal og LEV er bekendt 

med, at Region Midtjylland har valgt ikke at søge forlængelse af bevillingen 

til Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning udgangen af 2014. Vi-

denscentret var i sit virke enestående, da der ikke andre steder på nationalt 

plan bliver bedrevet tilsvarende vidensformidling samt udviklings- og forsk-

ningsinitiativer om mennesker med udviklingshæmning og psykiske lidelser. 

Det er tiltag, som har haft uvurderlig betydning for socialpædagoger, 

sagsbehandlere og kvaliteten i indsatsen over for mennesker med 

udviklingshæmning i kraft af formidlingsaktiviteter og en betydelig litteratur- 

og forskningssamling på området, der ikke i samme omfang er tilgængelig 

andetsteds. Endvidere har centret ydet en meget kærkommen supervision 

og faglig sparring af personale, der arbejder med målgruppen. 

 

Det vides ikke, hvor mange mennesker i Danmark, der har udviklings- 

hæmning, men det skønnes, at der er omkring 36.000-51.0001. Tilsvarende 

vides det ikke, hvor mange mennesker med udviklingshæmning, der har en 

psykisk lidelse oveni. Det skønnes dog at være noget højere end de 20 % i 

befolkningen, som skønnes at have en psykisk lidelse. Målgruppen er ikke 

stor, men dog væsentlig – ikke mindst i et vidensperspektiv, da der er tale 

om helt særlige problemstillinger og socialfaglige tilgange over for borgerne, 

der ikke nødvendigvis kan overføres direkte en til en fra indsatser over for 

mennesker med udviklingshæmning eller indsatser over for mennesker med 

psykiske lidelser.  

 

 

 

 

                                           
1 LEV.dk, 2015 samt Region Midtjylland: afrapportering fra arbejdsgruppe: Den fremtidige 
organisering af den psykiatriske behandling af patienter med udviklingshæmning og psykiske 
lidelser i Region Midtjylland, 2010.  
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På den vis lå Videnscentret inde med en unik viden, der i kraft af lukningen 

af Videnscentret og Videnscentrets hjemmeside ikke på nuværende tids-

punkt er tilgængelig for personale og pårørende. Konkret er der tale om 

viden, der kan understøtte en bedre indsats i forhold til kommunikation og 

livskvalitet, støtte til håndtering af egen psykisk lidelse, nedbringelse af 

magtanvendelser samt tidlige og forebyggende indsatser. 

 

På den baggrund vil Socialpædagogerne, Socialt Lederforum, HK/Kommunal 

og LEV på det kraftigste opfordre til, at Sundheds- og Ældreministeriet 

støtter en reetablering af Videnscentret for Psykiatri og Udviklingshæmning.  

 

Det er væsentligt, at den særegne viden på området sikres og udvikles så-

ledes, at personalet, der arbejder med målgruppen, kan sikres opdateret 

viden på området og derved støtte borgere med udviklingshæmning og 

psykiske lidelser i at opnå størst mulig livskvalitet. Dette er ikke alene til 

glæde for borgere og personale, men har også et samfundsøkonomisk 

perspektiv, idet der derved kan sættes ind med tidlige og forebyggende 

indsatser, der kan hindre, at problematikker udvikles samt mindske 

magtanvendelser. 

 

Denne henvendelse er ligeledes sendt til Social- og indenrigsminister Karen 

Ellemann. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Marie Sonne   Bo Mollerup 

Forbundsnæstformand  Direktør 
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