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Udtalelse fra Regionsrådet i Region Hovedstaden om Rigsrevisionens gennem-
gang af ambulant kapacitet på psykiatriområdet  
 
Regionsrådet i Region Hovedstaden finder overordnet, at Rigsrevisionens beretning 
giver en udmærket beskrivelse af de styringsmæssige tiltag, der er gennemført i psyki-
atrien i Region Hovedstaden i de seneste år.  
 
Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Region Hovedstadens Psykiatri bruger systema-
tisk retningslinjer til visitation af patienter, følger op på, om der visiteres korrekt, samt 
at Rigsrevisionen ser positivt på budgetmodellen samt kapacitetsstyring og systemun-
derstøttelse i psykiatrien.  
 
Regionsrådet har med tilfredshed noteret sig, at Rigsrevisionen udtaler sig positivt om 
Region Hovedstadens Psykiatris aktivitetsbudgetmodel (den såkaldte ”2-3-4-model”) 
og styringen af kapaciteten i de psykoterapeutiske ambulatorier, ligesom Region Ho-
vedstadens Psykiatris system-understøttelse (”flow-systemet”) fremhæves. 
 
Statsrevisorerne er dog – ligesom Rigsrevisionen – kritiske overfor, at ingen af de tre 
undersøgte regioner har tilstrækkelig viden om effekterne af behandlingsforløb, og ik-
ke opstiller mål for effekterne af behandlingen i hospitalspsykiatrien.  
 
Region Hovedstaden er enig i, at der er behov for øget effektmåling af behandlingen.  
Der arbejdes på flere måder for at fremme fokus og styring på effekt i psykiatrien, 
blandt andet via systemet ”terapieffekt”, der bruges til at måle den patientvurderede 
effekt af behandling, patienttilfredsundersøgelser (LUP Psykiatri), samt andre mål for 
sundhed og behandlingseffekt.  

  



I relation til styringen af kapaciteten i praksissektoren vurderer Rigsrevisionen, at re-
gionerne har vanskeligt ved at understøtte en omkostningseffektiv behandling af pati-
enterne med psykiske lidelser. Region Hovedstaden vedkender at det er vanskeligt at 
styre og regulere kapaciteten på psykiatriområdet, særligt i forhold til praksisområdet. 
Det skyldes bl.a., at;  
 

• regionerne kun i begrænset omfang kan regulere kapaciteten, så patienter med 
psykiske lidelser kan få den behandling, de har behov for i praksissektoren, og 
at det sker på en omkostningseffektiv måde, 

• der mangler viden både for hospitalspsykiatri og på praksisområdet regionerne 
mangler viden om patienternes behandling, behandlingsbehov, omkostninger 
og effekten af behandlingenseffekt, og samt at  

• det er vanskeligt for regionerne at indgå lokale aftaler med praksissektoren om 
at behandle patienter med psykiske lidelser.  

 
Der arbejdes dog på flere områder for at fremme en omkostningseffektiv behandling 
af personer med psykiske lidelser, blandt andet via pakkeforløb og målsætninger om 
behandling i praksissektoren.  
 
Der tages forbehold for, at regionsrådets udtalelse godkendes politisk af regionsrådet i 
Region Hovedstaden den 14. juni, hvorefter der kan forekomme ændringer. 
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