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NOTAT 

  

Senge i Region Hovedstadens Psykiatri 

Opgørelse af antal voksenpsykiatriske senge  

På rundbordsmøde med psykiatrien d. 5. marts 2019 blev der efterspurgt et 

overblik over senge i voksenpsykiatrien fordelt på planområder.  

Nedenstående tabel viser antal senge på de psykiatriske centre i Region Ho-

vedstaden pr. 1. januar 2019. Tabellen omfatter alene senge i voksenpsyki-

atrien. 

Tabellen er inddelt i planområder. Der kan ikke ske en direkte sammenligning 

mellem befolkningsstørrelse og antal voksenpsykiatriske senge i planområdet. 

Det skyldes, at nogle centre har regionsdækkende funktioner, jf. nedenfor, og 

at sengebehovet er påvirket af blandt andet sociale forhold i planområdet. 

Planområde Psykiatrisk Center 
Åbne 

senge 

Lukkede 

senge 

Senge i 

alt 

Hele  

regionen 

Psykiatrisk Center Sct. Hans 

Psykoterapeutisk Center Stolpegård 

106 

0 

98 

0 

204 

0 

Nord Psykiatrisk Center Nordsjælland 137 47 184 

Midt Psykiatrisk Center Ballerup 83 77 160 

Syd  Psykiatrisk Center Amager 

Psykiatrisk Center Glostrup 

58 

91 

71 

99 

129 

190 

Byen Psykiatrisk Center København 133 123 256 

Bornholm Psykiatrisk Center Bornholm 12 5 17 

I alt  620 520 1.140 

 



 Side 2  

Organisering af voksenpsykiatrien 

Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien 

er i lighed med somatikken inddelt i fire planområder. Der er i hvert planom-

råde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og dermed 

den overvejende del af den psykiatriske behandling. 

Enkelte psykiatriske centre har specialiseret sig i særlige funktioner og der-

med i at behandle særlige patientgrupper. De har således regionsdækkende 

funktioner, som går på tværs af planområderne. Patienter med spiseforstyrrel-

ser er samlet på Psykiatrisk Center Ballerup, på Psykiatrisk Center Nordsjæl-

land har de såkaldt 'særlige pladser’, som blev besluttet oprettet af folketinget i 

2017, og Psykiatrisk Center Glostrup har en særlig funktion for nedtrapning af 

medicin.  

De retspsykiatriske funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk 

Center Glostrup betjener borgerne fra hele regionen. Psykoterapeutisk Center 

Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele regionen, dog 

primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske li-

delser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der 

knytter sig til traumer. 


