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Med sine 14 års erfaring som MF for Venstre, en del af tiden som socialordfører, var der lagt 
op til et spændende møde med Eyvind Vesselbo. 
Han lagde ud med at fortælle hans syn på den forandring han fornemmede var sket medens 
han sad i Folketinget, samt at dette var grunden til at han trak sig. Nu kan han bedre positivt 
bruge sin tid på møder rundt omkring i landet, hvor der diskuteres på hvilken måde man kan 
forbedre forholdene for alle de forskellige udsatte grupper, heriblandt dem tilknyttet 
psykiatrien. 
Han udtrykte en bekymring for at man med den nuværende politik, hvor flere og flere 
grupper marginaliseres, er på en katastrofekurs for hele landet. Med mantraet `Det skal 
kunne betale sig at arbejde`, er man bevidst i gang med at nedbryde værdigheden hos de 
grupper der ellers har brug for samfundets hjælp og støtte. 
Herefter fulgte en økonomisk analyse af hvor penge, der er meldt ud bevilget til at styrke 
indsatser overfor udsatte grupper samt psykiatrien, er havnet. Penge bevilget fra satspuljer 
er som regel 4 årige projekter. Omkring 94% af den samlede pulje er på forhånd øremærket.  
Mht de 400 mil. kr. bevilget til oprettelse af 150 pladser på nye bosteder, som konsekvens af 
konferencen vedrørende vold på bosteder, regner man med at de første pladser først er klar 
i 2018. 
Istedet for at være afhængig af satspuljer, burde psykiatrien være på Finansloven, ligestillet 
med somatiske sygdomme. EV mener der skal et holdningsskifte til, både i lokalsamfundet, 
på arbejdsmarkedet og i det politiske system, hvis forholdene skal forbedres.  
Der kom spørgsmål og meninger fra de fremmødte. Gennemgående, var der en opfattelse af 
at der ikke er tilstrækkelig kapacitet indenfor psykiatrien i dag. Dette medfører at patienter 
udskrives for tidligt til bosteder eller eget hjem, med deraf følgende konsekvenser. 
Til sidst blev der talt om pårørendes indragelses muligheder, eller mangel på samme.  
EV foreslog, at vi som støtte organisation kommer med helt konkrete forslag til politikerne, 
om hvad vi mener kan gøres, for at sikre vores psykisk udfordrede pårørende og 
medlemmer kan få en anstændig tilværelse. F. eks. at få ændret loven, så pårørende vil 
kunne blive indraget i sin pårørendes behandlingsforløb.  
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