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Psykiatriens Hus i Silkeborg vinder Den gyldne Skalpel  
 
For fjerde gang på fem år har Dagens Medicin valgt at give Den gyldne Skalpel til en 
arbejdsplads i Region Midtjylland. Denne gang går den fornemme anerkendelse til 
Psykiatriens Hus i Silkeborg, som er et enestående samarbejde mellem Silkeborg Kommunes 
socialpsykiatri og Region Midtjyllands behandlingspsykiatri. 
 

 
Chefredaktør Kristian Lund fra Dagens Medicin (tv.) overrækker Den Gyldne Skalpel til Kirsten 
Slumstrup og Bent Richelsen fra Psykiatriens Hus i Silkeborg.  
 
Anerkendelsen vækker stor glæde hos borgmester i Silkeborg Kommune, Hanne Bæk Olsen.  
 
- 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, ikke mindst for de berørte borgere. 
Det er jeg glad for, at andre også kan se værdien af, siger Hanne Bæk Olsen.  
 
Psykiatriens Hus er særlig 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.  
 
Læs mere om Psykiatriens Hus på: www.psykiatrienshus.dk  
 

http://www.psykiatrienshus.dk/


 

 

 

 
Sundhedsminister Astrid Krag ønskede tillykke til Psykiatriens Hus via video. 
 
Fakta om Psykiatriens Hus:  
Psykiatriens Hus er en samling af 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. 
 
Herudover er målet 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”.  

 
 


