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Psykiatriens Hus i KL-finale om stor innovationspris  
 
Silkeborg har stor succes med en helhedsorienteret behandlingsindsats for sindslidende. På 
den baggrund er Psykiatriens Hus i Silkeborg blevet udvalgt som finalist til KL’s store 
innovationspris 2012.  
 
Psykiatriens Hus er et enestående samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region 
Midtjylland, der også inddrager flere andre parter. Og resultaterne er til at få øje på.  
I perioden 2009-2011 er det lykkedes at reducere antallet af indlæggelser af sindslidende med 
42,9 %. I samme periode er antallet af genindlæggelser faldet med 27,2 %. Tallene taler for sig 
selv. Silkeborg Kommune og Region Midtjyllands samarbejde om Psykiatriens Hus i Silkeborg er 
en stor succes.  
 
En særlig konstruktion  
- Psykiatriens Hus er en helt særlig konstruktion, hvor vi har vist, at kommune og region kan 
samarbejde og udvikle sammen til glæde for alle parter – og frem for alt for de berørte borgere. 
Det er jeg glad for, at andre også kan se værdien af. Vi er blevet udvalgt som finalist til KL’s 
store innovationspris 2012 blandt 104 ansøgninger. Det er vi utrolig stolte over, siger 
borgmester Hanne Bæk Olsen fra Silkeborg Kommune.  
 
Formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen, er enig og tilføjer:  
- Jeg er meget glad for al den anerkendelse, der tilflyder Psykiatriens Hus. På det seneste har 
Psykiatriens Hus blandt andet modtaget Dagens Medicins initiativpris ”Den gyldne Skalpel” og 
Helsefondens Rehabiliteringspris.  
 
- At huset nu er nomineret til KL’s store innovationspris 2012, ser jeg som en stor anerkendelse 
af den måde, kommune og region arbejder sammen om at give psykisk syge den bedste 
behandling, siger Bent Hansen.  
 
Psykiatriens Hus er særligt i den måde Silkeborg Kommune og Region Midtjylland har samlet de 
kommunale og regionale tilbud i et samarbejde til gavn for de psykisk syge og deres pårørende. 
Der findes ikke noget tilsvarende andre steder i Danmark.  
Målet med Psykiatriens Hus er blandt andet at forebygge og reducere behovet for indlæggelse 
på en psykiatrisk sengeafdeling, da det er holdningen, at behandling i borgerens eget hjem i de 
fleste tilfælde er bedre for både borgeren og de pårørende.  
 
Yderligere oplysninger:  
• Borgmester Hanne Bæk Olsen(S), Silkeborg Kommune, tlf.: 24 47 49 19, mail: 
hbo@silkeborg.dk  
• Bent Hansen(S), regionrådsformand Region Midtjylland, tlf.: 40 31 37 07  
• Bent Richelsen, ledende overlæge, Regionspsykiatrien Silkeborg, tlf.:78 47 57 01  
• Lone Kaa-Sørensen, ledende oversygeplejerske, Regionspsykiatrien Silkeborg, tlf.: 78 47 57 03  



 

 

 

• Centerleder Kirsten Slumstrup, Silkeborg Kommune, mobil 21 25 47 60, 
mail:kirsten.slumstrup@silkeborg.dk  
 
Fakta om Psykiatriens Hus:  
Psykiatriens Hus er et 3.600 m2 stort hus. Psykiatriens Hus samler al ambulant 
behandlingspsykiatri og en stor del af den sociale psykiatri i Silkeborg. I huset findes:  
• Akut døgntilbud med 6 kommunale og 6 regionale pladser til midlertidige ophold  
• Forskellige psykiatriske behandlingsteams;  
• Daghospital  
• Bostøtteordning m.m.  
• Dag- og Beskæftigelsestilbuddet PH Aktiv  
 
Målet i samarbejdsprojektet at finde nye veje for samarbejde og udvikle tilbud for de borgere, 
som ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle tilbud. Psykiatriens Hus vil derfor løbende 
være under udbygning i form af nye samarbejdsformer og udviklingsprojekter, hvor også 
sundhed og omsorg, arbejdsmarkedsafdelingen, praktiserende læger, brugere og pårørende og 
andre deltager udover social- og behandlings-psykiatrien. Der er således gang i flere 
tværgående projekter som for eksempel projekt ”Integrerede forløb for mennesker med en 
sindslidelse” og projekt ”Liv i Sundhed”.  
 
I 2012 har Psykiatriens Hus vundet intet mindre end tre priser: 
• Silkeborg Kommunes interne innovationspris  
• Helsefondens Rehaliteringspris  
• Initiativprisen ”Den gyldne skalpel” fra tidsskriftet Dagens Medicin.  
 
Dagens Medicin har skrevet en udførlig artikel om projektet, som kan læses her: 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/psykiatri/psykiatriens-hus-vinder-den-guldne-skalpel/   
 
Fakta om KL’s Innovationspris 2012:  
KL uddeler to priser i 2012. Årets store innovations pris vil gå til et innovationsprojekt, der har 
skabt banebrydende nytænkning, mens den lille pris gives til et initiativ, der med små midler 
har skabt merværdi.  
Silkeborg Kommune er finalist til den store pris med ”Psykiatriens Hus”. Den anden finalist er 
Fredensborg Kommune med projekt ”Skolen i virkeligheden”. KL’s store innovationspris 2012 
bliver uddelt på Innovationsdagen 20. november 2012 på Comwell Kolding. Her får finalisterne 
hver ti minutter til at fortælle om deres projekt. Derefter falder afgørelsen.  
 
Læs KL’s pressemeddelelse her:  
http://www.kl.dk/Om-KL/Her-er-finalisterne-til-Innovationsprisen-2012-id113223/   
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