
Psykiatri

Svar på spørgsmål 
fra Social- og Psykiatriudvalget

Vicedirektør Anne Hertz
Onsdag den 13. januar 2021

1



Psykiatri

2

Er der tale om en stigning i politianmeldte sager?

Vores registreringer af vold/trusler i perioden 2015 til 2020 viser 
generelt en stigning i antallet af politianmeldelser i RHP.  
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Stigningen i antallet af politianmeldelser kan skyldes:

• At anmeldelses- og registreringspraksis generelt er forbedret i RHP.

• At grænsen for hvilken adfærd, der accepteres, har ændret sig.

• At medarbejdere - med eller uden opbakning fra centerledelsen - kan 
søge offererstatning, hvis en volds- eller trusselsepisode er blevet 
vurderet og eventuelt politianmeldt inden for 72 timer. 

• At medarbejdere anmelder en volds- eller trusselsepisode uden 
centerledelsens involvering.
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Er Region Hovedstadens Psykiatri blevet mere presset, 
eksemplificeret ved om der er kommet flere opgaver eller flere i 
behandling i forhold til antallet af ansatte?
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Dette er forsøgt besvaret data på følgende:

• Personaleomsætning 

• Årsværk

• Medarbejder pr. henvisninger

• Medarbejder pr. ambulante aftaler

• Medarbejder pr. sengedag

• Overholdelse af udredningsret

• Overholdelse af behandlingsret 
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Årsværk, omsætning, medarbejder pr. ambulante 
aftaler og medarbejder pr. henvisning
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2018 2019 2020

Medarbejder pr. henvisning 0,13 0,14 0,13

2018 2019 2020

Medarbejder pr. ambulante aftaler 0,0075 0,0075 0,0074

Antal årsværk i gennemsnit for pr år i årene 2018-2020

2018 2019 2020

Antal årsværk 4667 4815 4896

Udvikling i antal 
(opgøres fra 2017)

62,1 148,2 80,3

Personaleomsætning 13,6 13,0
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Medarbejder pr. sengedag, behandlingsstart 
inden for 30 dage, samt overholdelse af 
udredningsretten

2018 2019 2020

Andel patienter i RHP, som er blevet udredt inden for 
30 dage

65 % 90 % 96 %

2019 2020

Andel patienter, som har fået behandling start 
indenfor 30 dage

84,9% 82,4%

2018 2019 2020
Medarbejder pr. sengedag 0,0121 0,0125 0,0128
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Data viser at:
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• Personaleomsætningen i RHP ligger på et fornuftigt niveau

• Udviklingen i årsværk i RHP har ligget stabilt de seneste år

• Antal medarbejder pr. ambulant aftale, henvisning og 
sengedag i RHP har ligget stabilt de seneste år

• At udrednings- og behandlingsretten er på et fornuftigt niveau



Psykiatri

Hvornår kommer de seneste års budgetter 
til at slå igennem? 
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Budgetår Beløb (mio. kr.) Formål
2018 3 RHP egenfinansiering af interventionsteams (fokus på deskalering, 

reduktion af tvang og vold/trusler)
2018 5 Permanentgørelse af satspuljeprojekter vedr. bæltefri afsnit. 

Sammenhæng til intenventionsteam
2019 4 Styrkelse af interventionsteam
2019 13 Psykologer til intensive afsnit
2020 10,3 Intensive dobbeltdiagnosesenge på PC Sct. Hans
2020 12,2 Bedre behandling af patienter på intensive afsnit. I praksis sammentænkt 

med interventionsteams
2020 23,4 Ekstra sygeplejerske ÅV på alle intensive afsnit (1.000. flere sygeplejerske 

midler)
2020 6,2 Forøgelse af antal plejetimer på sengeafsnit i lyset af uddannelses- og 

kursuskrav til personale (1.000 flere sygeplejerskemidler suppleret med 1,6 
mio. kr. fra RHP råderum)

2020 5,6 Mere plejepersonale på sengeafsnit (frie midler.) Skal sikre at 
afsnitsbemanding kan klare sygefravær på 4,5 pct. for at sikre bedre 
behandling.

2021 8 Recoverymentorer
2021 18 Flere sygeplejersker i aftenvagter på intensive sengeafsnit
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420 flere
sygeplejersker
= +36% 280 flere

sosu-assistenter
= +37% 130 flere læger

= +25%
165 flere psykologer

= +52%
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