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Vakante stillinger på Psykiatrisk 
Center Ballerup 

Spørgsmål: 

Jeg er blevet opmærksom på at en del af vores patienter oplever problemer 

med PC Ballerup. Og er blevet gjort opmærksom på at vi har en del vakante 

stillinger og dertilhørende stort arbejdspres hos de tilbageværende medarbej-

dere, der har medført tidlige udskrivninger hvor man ikke har kunne honorere 

de samarbejdsaftaler vi har i regionen med kommunale tilbud og bosteder.  

Jeg har derfor en række spørgsmål for at afdække de udfordringer vi har. 

1. Hvor mange vakante lægestillinger har vi på PC Ballerup? 

2. Hvor mange vakante sygeplejerske/assistent stillinger har vi? 

3. Udskriver vi psykiatriske patienter indlagt på røde papirer efter få timer 

grundet personalemangel? 

4. Overholder vi de samarbejdsaftaler der er med primærsektoren trods per-

sonalemangel? 

5. Er der lavet en genopretnings/rekrutteringsplan? 

6. Flytter vi patienter til andre matrikler grundet læge og plejepersonaleman-

gel? 

7. Har vi i de seneste måneder set en stigning i antallet af UTH’er grundet va-

kante stillinger? 
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Svar: 

Ad spørgsmål 1: Hvor mange vakante lægestillinger har vi på PC Balle-

rup? 

Pr. 15. juli 2021 er der 6 vakante speciallægestillinger på Psykiatrisk Center 

(PC) Ballerup, hvoraf flere er i opslag. Der er indgået aftale om start i én af 

stillingerne, og der pågår drøftelser med interesserede kandidater til de øvrige 

stillinger. 

 

Ad spørgsmål 2: Hvor mange vakante sygeplejerske/assistent stillinger 
har vi? 

PC Ballerup har pr. 15. juli 2021 ca. 30 ledige stillinger som sygeplejersker og 

social- og sundhedsassistenter, hvoraf mange er i opslag. I nogle af stillings-

opslagene søges flere medarbejdere til samme type stilling. Såfremt der er re-

levante kandidater til det, kan der således rekrutteres flere medarbejdere på 

det enkelte opslag.  

 

Ad spørgsmål 3: Udskriver vi psykiatriske patienter indlagt på røde papi-
rer efter få timer grundet personalemangel? 

Der udskrives ikke patienter fra PC Ballerup, eller andre centre i Region Ho-

vedstadens Psykiatri, grundet personalemangel. Det gælder hverken efter 

korte eller længere indlæggelser.  

Varigheden af en indlæggelse er altid en lægefaglig beslutning med inddra-

gelse af tværfagligt personale, tværsektorielt netværk samt patient og pårø-

rende. 

Det skal bemærkes, at psykiatrien almindeligvis ikke udskriver patienter få ti-

mer efter indlæggelse på røde papirer. Region Hovedstadens Psykiatri har så-

ledes heller ikke kendskab til et aktuelt forløb, hvor en patient er udskrevet 

kort tid efter, at vedkommende er indlagt på Psykiatrisk Center Ballerup på 

røde papirer. 

 

Ad spørgsmål 4: Overholder vi de samarbejdsaftaler der er med primær-
sektoren trods personalemangel? 

Det er PC Ballerups oplevelse, at samarbejdsaftalerne med primærsektoren 

overholdes. PC Ballerup lægger vægt på et konstruktivt og tæt samarbejde 

med primærsektoren. Dog kan udfordringer i enkelte patientforløb ikke udeluk-

kes. 

  



 

Vakante stillinger på Psykiatrisk Center Ballerup Side 3  

 

Ad spørgsmål 5: Er der lavet en genopretnings-/rekrutteringsplan? 

PC Ballerup arbejder intensivt med at rekruttere medarbejdere til vakante stil-

linger, ligesom der generelt i psykiatrien arbejdes strategisk med rekruttering 

og fastholdelse.  

 

Ad spørgsmål 6: Flytter vi patienter til andre matrikler grundet læge og 
plejepersonalemangel? 

Som en del af hospitalets kapacitetsstyring kan overflytning mellem centrene i 

Region Hovedstadens Psykiatri forekomme i særlige situationer. Det gælder fx 

hvis belægningen på ét center overstiger centrets sengekapacitet. Region Ho-

vedstadens Psykiatri følger området dagligt under ledelse af en overlæge.  

PC Ballerup har aktuelt et midlertidigt reduceret antal senge. Det betyder, at 

borgere fra Gladsaxe i en afgrænset periode indlægges på Psykiatrisk Center 

Glostrup. Psykiatrisk Center Ballerup varetager fortsat ambulant behandling af 

disse patienter i de tilfælde, hvor der er behov for det før og efter indlæggelse. 

 

Ad spørgsmål 7: Har vi i de seneste måneder set en stigning i antallet af 
UTH’er grundet vakante stillinger? 

Der er ikke set en stigning i antallet af UTH’er grundet vakante stillinger i de 

seneste måneder.  
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