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Besvarelsen er udarbejdet af Region Hovedstadens Psykiatri. 

 

Spørgsmål/Svar: 

Opsigelser i psykiatrien i Region Hovedstaden 

 

Spørgsmål 1:  

Hvor mange klinikchefer/ledere har opsagt deres stilling i Region Hovedstadens Psy-

kiatri i 2015? 

 

Svar: 

Der er to klinikchefer, der henholdsvis har sagt op og/eller er fratrådt deres stillinger i 

2015 - herunder: 

 

 En klinikchef har valgt at rokere internt til anden overlægestilling i Psyki-

atrien. 

 En klinikchef har fået job udenfor Psykiatrien  

I forhold til ledere har Psykiatrien ikke en aktuel opgørelse.  

 

Spørgsmål 2:  

Hvad har de angivet som begrundelse for deres opsigelse?  

 

Svar:  

Region Hovedstaden registrerer ikke baggrunden eller begrundelserne for, hvorfor 

medarbejderne eller lederne stopper deres ansættelse i regionen. Personalepolitisk føl-

ges der op lokalt, hvor lederen eller medarbejderen får tilbud om en fratrædelsessam-

tale. 

 

I Region Hovedstadens Psykiatri er der en målsætning om, at alle medarbejde-

re/ledere, der vælger at fratræde deres stilling, får tilbudt en fratrædelsessamtale. Her 

bliver de spurgt om deres begrundelse for at stoppe i stillingen. Materialet fra samtalen 

behandles fortroligt. Der foreligger ikke en samlet beskrivelse for psykiatrien, men år-
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sagerne til fratrædelse er mangfoldige og forskelligartede – herunder ønske om pensi-

on, anden lederstilling, mobilitet og videreuddannelse. 

 

 

Spørgsmål 3:  

Hvor mange klinikchefer/ledere opsagde deres stilling i Region Hovedstadens Psyki-

atri i 2014? 

 

Svar:  

Der var to klinikchefer, der opsagde deres stillinger i 2014. Denne ene fik en anden 

overlægestilling i Region Hovedstadens Psykiatri, og den anden fik ny stilling udenfor 

Region Hovedstadens Psykiatri.   

 

I forhold til ledere har Psykiatrien ikke en aktuel opgørelse. Det generelle indtryk er, 

at der er en lav omsætningsprocent blandt lederne. Omsætningsprocenten for hele 

psykiatrien var på 14,1 procent i 2014, hvoraf 3,2 procent skiftede stilling indenfor 

Region Hovedstaden. I dette tal indgår ledergruppen.  

 

 

Spørgsmål 4:  

Hvad angav de som begrundelse for deres opsigelse? 

 

Svar:  

Se besvarelse under spørgsmål 2. 

 

Spørgsmål 5:  

Hvor mange psykiatere har opsagt deres stilling i Region Hovedstadens Psykiatri i 

2015?  

 

Svar:  

Der foreligger ikke en aktuel opgørelse. For at give en indikation af størrelsesordenen 

af fratrædelser, er der trukket data i lønsystemet. Der er en usikkerhed ved disse tal, da 

tallene ikke kun dækker over egen opsigelse – men også medarbejdere, som går på 

pension, flytter internt i Psykiatrien, flytter til udlandet, bliver opsagt af Psykiatrien 

med flere. Desuden dækker tallene også over konstituerede overlæger (som er uddan-

nelse som speciallæger i psykiatri) og afdelingslæger, som ikke behøver at være speci-

allæger i psykiatri. 

 

Lægges disse tal til grund, så var der cirka 18 (inkl. klinikchefer, konstituerede over-

læger og afdelingslæger), som fratrådte i 2015 og 29, som fratrådte i 2014.  

 

 

 

 



   Side 3  

Spørgsmål 6:  

Hvad har de angivet som begrundelse for deres opsigelse? 

 

Svar:  

Se besvarelse under spørgsmål 2.  

 

 

Spørgsmål 7:  

Hvor mange psykiatere opsagde deres stilling i Region Hovedstadens Psykiatri i 

2014? 

Svar:  

Se besvarelse under spørgsmål 5 

 

Spørgsmål 8:  

Hvad angav de som begrundelse for deres opsigelse? 

 

Svar:  

Se besvarelse under spørgsmål 2.  

 

 


