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Spørgsmål: 

62 speciallæger i Region Hovedstadens Psykiatri har i en henvendelse til regionsrådets 

medlemmer udtrykt bekymring og protest over, at der lukkes sengepladser i psykiatri-

en, så svært psykotiske mennesker angiveligt udskrives, før de er færdigbehandlet, el-

ler angiveligt nægtes indlæggelse på grund af manglende sengepladser.   

 

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regi-

onsrådets medlemmer.  

 

I redegørelsen omtales ”midlertidige lukninger af sengeafsnit”, som kan forekomme – 

ud over den politisk besluttede reduktion af senge.  

  

I redegørelsen står følgende: ”… der i forhold til de normerede sengetal kan fore-

komme midlertidige lukninger af sengeafsnit. Dette kan skyldes ferielukninger, behov 

for omlægning/omstrukturering/renovering af afsnit m.m. Antallet af midlertidige sen-

ge udgjorde pr. 2.1.2014 i alt 24 senge.” 

 

Jeg går ud fra, at beslutningen om midlertidige lukninger af senge træffes af ledelser 

og forvaltning – uden inddragelse eller orientering af det politiske niveau – og jeg skal 

derfor stille følgende spørgsmål: 

 

1) På hvilke psykiatriske centre i Region Hovedstaden forekom der midlertidige 

lukninger af senge i 2014? 

2) Hvor mange senge drejede det sig om på det/de pågældende center/centre? 

3) Hvor længe var sengene midlertidigt lukket de respektive steder?  

4) På hvilke psykiatriske centre i Region Hovedstaden er der forekom-

met/forekommer der midlertidige lukninger af senge nu i 2015? 

5) Hvor mange senge drejer det sig om på det/de pågældende center/centre? 

6) Hvor længe var/er sengene midlertidigt lukket? 

7) Er der planer om midlertidige lukninger af senge i resten af 2015?  

8) Og i givet fald, på hvilke psykiatriske centre? 

9) Og hvor længe? 

10) Forvaltningen bedes venligst redegøre for, om der kan tages initiativer, såle-

des at der kompenseres for midlertidigt lukkede senge i form af ekstra senge 

andre steder på samme center eller på et andet center.  
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11) Kan Psykiatriudvalget fremover løbende blive orienteret forud for midlertidi-

ge lukninger af senge – og også meget gerne om, hvad der gøres for at kom-

pensere for/afbøde virkningerne af disse midlertidige lukninger af senge?  

Svar: 

Da der er sammenhæng mellem flere af spørgsmålene, er de besvaret samlet.  

 

Midlertidige sengelukninger benyttes i Region Hovedstadens Psykiatri i begrænset ud-

strækning, og må kun ske efter forudgående aftale med psykiatridirektionen. I hvert 

enkelt tilfælde ligger der en konkret vurdering af årsagen til lukningen og mulige kon-

sekvenser heraf til grund for aftalen. Vurderingen bygger på dialog mellem centerle-

delsen og direktionen. De psykiatriske centre stiller ofte senge til rådighed for andre 

centre, hvis kapaciteten på et center er presset, uanset om dette skyldes særligt mange 

akutte patienter eller midlertidige begrænsninger i sengekapaciteten. Hvis man på for-

hånd kan forudse kapacitetsproblemer på et center som følge af midlertidige senge-

lukninger af større omfang, laves der forudgående aftaler med de nærmeste psykiatri-

ske centre om, hvordan de kan aflaste centret med et antal senge. 

 

Der udarbejdes hvert år en plan for evt. sommerferielukninger, og omfanget af midler-

tidige sengelukninger på andre tidspunkter følges nøje af direktionen.  

 

Af tabel 1 fremgår de psykiatriske centre og specifikke afsnit, hvor der i 2014 har væ-

ret midlertidige sengelukninger. Derudover er antallet af berørte sengepladser, perio-

den samt årsagen til den midlertidige sengelukning angivet.  

 

Af tabel 2 fremgår tilsvarende oplysninger for 2015. Det skal her bemærkes, at midler-

tidige sengelukninger i sommerferien 2015, endnu ikke er aftalt mellem centerledelser 

og direktion.   

 

I 2014 blev der i kortere eller længere perioder lukket senge svarende til godt 2 % af 

den samlede sengemasse. Dette svarer til 26 senge i gennemsnit set over hele året. 

Midlertidige sengelukninger skyldes oftest følgende forhold, som det også fremgår af 

tabel 1 og 2:  

a. personalemangel 

b. renovering 

c. neddrosling af kapaciteten i ferieperioderne for at tilpasse bemandingen til be-

lægningen i stedet for at købe dyre vikarer eller 

d. ressourcekrævende patienter (der kræver inddragelse af en nabostue for at 

etablere en skærmning på afsnittet). 

 

De midlertidige sengelukninger i 2015, der er angivet i tabel 2, dækker især sengeaf-

snit, der er planlagt lukket som følge af budgetaftalen for 2015, og som det er vanske-

ligt og dyrt at holde åbne, når personalet har fundet anden beskæftigelse. Derudover 

vil der også i perioden januar til marts 2015 forekomme en række midlertidige senge-

lukninger på Psykiatrisk Center København. Dette skyldes genhusning af psykiatriske 

sengepladser på Gentofte Hospital som følge af, at en af psykiatriens bygninger rives 

ned for at gøre plads til kvalitetsfondsprojektet på Bispebjergmatriklen. Fra januar 

2015 til marts 2015 nedtrappes antallet af sengepladser på Psykiatrisk Center Køben-
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havn (Bispebjergmatriklen), idet der gradvis lukkes 62 sengepladser. Fra marts 2015 

etableres et tilsvarende antal senge på Gentoftematriklen.    

 

Midlertidige sengelukninger i sundhedsvæsnet er en del af den løbende drift, som det 

også er tilfældet på det somatiske område. Midlertidige sengelukninger sker i feriepe-

rioder, ved ombygninger og personalemangel mv. Da det er et led i den daglige løben-

de drift gives der ikke orientering til det politiske niveau forud for sengelukninger.  
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Tabel 1: Midlertidige sengelukninger i 2014 

Center / 

afsnitskode
Afsnit

Antal 

berørte 

senge

Antal 

sengeluknings

dage i 2014

Sengeluknings-    

periode 
Årsag til sengelukning

PC Ballerup

M3212-M1 Intensivt sengeafsnit (lukket) 16 59 01.11.14 - 28.02.15 Re-etablering

PC Frederiksberg

F3A Specialafsnit for affektive lidelser (åbent) (5-døgn) 10 45 30.06. - 29.08.14 Ferie - Sommerferie

PC Glostrup

76 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (integreret) 22 26 05.06. - 24.08.14 Ferie - Sommerferie

76 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (integreret) 22 188 25.08. - 04.01.15
Brug af personalet på andre 

sengeafsnit

PC Hvidovre

805 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 15 47 15.11. - 31.12.14
Fremskyndet udmøntning af 

budget 2015

PC København

C6403 Specialafsnit for spiseforstyrrelser 1 119 04.09. - 31.12.14 Ressourcekrævende patient

PC Nordsjælland

N1IFR5441 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 4 200 06.06. - 22.12.14 Personalemangel

N1IFR5541 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 4 200 06.06. - 22.12.14 Personalemangel

N1IFR5541 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 16 8 23.12.14 - 08.01.15 Renovering

N1IHE2711 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 16 30 12.07. - 10.08.14 Ferie - Sommerferie

N1IHI2621 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) (5-døgn) 10 42 30.06. - 10.08.14 Ferie - Sommerferie

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

B101 Sengeafsnit, børn 3 37 05.07. - 10.08.14 Ferie - Sommerferie

B101 Sengeafsnit, børn 1 30 12.07. - 10.08.14 Personalemangel

B103 Sengeafsnit, unge 3 37 05.07. - 10.08.14 Ferie - Sommerferie

B104 Intensivt sengeafsnit, unge (lukket) 2 14 19.02. - 04.03.14 Ressourcekrævende patient

B104 Intensivt sengeafsnit, unge (lukket) 1 14 05.03. - 18.03.14 Ressourcekrævende patient

B104 Intensivt sengeafsnit, unge (lukket) 1 14 16.06. - 29.06.14 Skærmet patient 

B104 Intensivt sengeafsnit, unge (lukket) 1 4 23.06. - 26.06.14 Brand 

B104 Intensivt sengeafsnit, unge (lukket) 1 20 08.08. - 27.08.14 Skærmet patient

B104 Intensivt sengeafsnit, unge (lukket) 2 82 13.10. - 31.12.14 Renovering

B201 (Q59) Sengeafsnit, børn 4 28 07.07. - 03.08.14 Ferie - Sommerferie

B203 (QU61) Sengeafsnit, unge 1 245 01.05. - 31.12.14 Personalemangel

B203 (QU61) Sengeafsnit, unge 4 30 07.07. - 03.08.14 Personalemangel

B205 (QU63) Akut modtagefunktion (lukket) 2 28 01.09. - 14.09.14 Renovering  
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Tabel 2: Midlertidige sengelukninger 2015 

Center / 

afsnitskode
Afsnit

Antal 

berørte 

senge

Antal 

sengeluknings

dage i 2015

Sengeluknings-    

periode 
Årsag til sengelukning

PC Ballerup

M3212-M1 Intensivt sengeafsnit (lukket) 16 61 01.11.14 - 28.02.15 Re-etablering

PC Hvidovre

805 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 15 90 01.01. - 31.03.15
Fremskyndet udmøntning af 

budget 2015

PC København 

Diverse afsnit Diverse åbne afsnit 12,6 49
Successivt                          

uge 6 - uge 11

Flytning fra Bispebjerg til 

Gentofte

PC Nordsjælland

N1IHI2621 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) (5-døgn) 10 181 01.01. - 30.06.15
Fremskyndet udmøntning af 

budget 2015

N1IFR5541 Almenpsykiatrisk sengeafsnit (åbent) 16 8 23.12.14 - 08.01.15 Renovering  

 

 


