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25. oktober 2016 

 
Dette notat er en analyse af aktiviteten og kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien udarbejdet af yngre 
læger og psykologer ansat i Region Hovedstaden. 
 

Hovedbudskaber 
x Siden 2010 er aktiviteten målt i antal udskrevne og ambulante besøg vokset henholdsvis 80% og 60%. 

I samme periode er personaleressourcer (læger og psykologer) kun vokset med ca. 25%. 

x Pr. 1. oktober 2016 var der 9 vakante speciallægestillinger ud af samlet antal fuldtidsstillinger på 57. 
Det svarer til at 15% af speciallægestillingerne er ubesatte. 

x Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når patientaktiviteterne 
vedbliver at stige eksplosivt, sammenholdt med at væksten i personale ressourcerne ikke følger med? 

x Personaleomsætningen er siden 2010 steget markant. I 2015 fratrådte 17 % af speciallægerne deres 
stilling, 35 % af ikke-speciallægerne og 20 % af psykologerne. 

x Hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af patient udredning og behandling når, personalegruppen 
præges af en høj personaleomsætning, et markant tab af erfarne speciallæger og psykologer samt 
ubesatte speciallæge stillinger?   

x Kan Region Hovedstaden fastholde og rekruttere næste generations Børne- og Ungdomspsykiatriske 
Specialister? 

Figur 1.  Aktivitet og Ressourcer i Region Hovedstadens Børne og Ungdomspsykiatri 
Indeks 2010 = 100 

 
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Region Hovedstaden. Bilag 1 og Bilag 2 
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Aktivitet indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien 
 
Region Hovedstaden har produceret en helt og aldeles imponerende aktivitetsfremgang i årene 2010 til 2015 
målt i antal indlæggelser og ambulante besøg for børne- og ungdomspsykiatriske patienter. 
 
Tabel 1. Region Hovedstadens Børne- og Ungdoms Psykiatri Aktivitetsdata 2010 – 2015. 
 

Region Hovedstaden 2010 2015 Vækst 2010–2015 
Antal Indlæggelser 600 1.094 82% 
Ambulante Besøg 40.350 63.968 59% 
Kilde:  Fra tabel 9 og 11, i Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015, 

udgivet september 2015, Sundhedsdatastyrelsen. Udvidet datasæt kan ses i Bilag 1. 

 
Således har Regionen leveret en vækst på 82% fra 2010 til 2015 målt i antal indlæggelser i Børne- og 
Ungdomspsykiatrien. Hvor gennemsnittet for de 4 andre Regioner på antal indlæggelser i Børne-og 
Ungdomspsykiatrien var 30% i samme periode. Region Hovedstaden har altså oplevet en helt unik vækst. 
 
Måler man på antal ambulante besøg tegner der sig et tilsvarende billede. Aktiviteten i Region Hovedstaden er 
fra 2010 til 2015 vokset med næsten 60% målt i antal ambulante besøg. Dette er væsentligt over den årlige 
produktivitetsgevinst Regeringen forventer af Regionerne på 3% årligt indenfor hele sundhedssektoren. 
 
I sig selv imponerende aktivitetsgevinster i Børne- og Ungdomspsykiatrien gennem de seneste 7 år. 

x Kan denne aktivitets eksplosion fortsætte?  
x Hvad betyder det for kvaliteten af udredning og behandling? 

 

Kapacitetsudvikling i perioden 2010 - 2016 
Sammenholder man nu disse aktivitetstal med kapaciteten ses det tydeligt at kapacitetsstigningen slet ikke står 
mål med aktivitetsstigningen. Nærmere kapacitetsdata fremgår af bilag 2. I dette notat forholder vi os alene til 
kapaciteten blandt de personalegrupper som udreder, diagnosticerer og behandler patienter – altså læger og 
psykologer. 
 
Vi har ikke kunnet finde offentligt tilgængelige data, derfor søgte vi om aktindsigt i statistiske personaledata for 
læger og psykologer i Region Hovedstaden fra 2009 til 2016. 
Regionen har været meget imødekommende og leveret de efterspurgte data den 6. oktober 2016. 
 
De data vi har søgt aktindsigt i omhandler blandt andet: 

x Antal fuldtidsstillinger fordelt på Speciallæger, Ikke-Speciallæger og Psykologer 
x Personaleomsætning indenfor grupperne 
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Tallene for personaleomsætning er for os meget alarmerende og et tegn på at noget går alvorligt i den forkerte 
retning. 
 
Figur 2.  Årlig personaleomsætning i Procent af antal ansatte for hver faggruppe 

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden 
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Kilde: Region Hovedstaden, data fra bilag 2.  

 
Fratrædelser hos Speciallæger i Sundhedssektoren ligger generelt meget lavt, dette var også tilfældet indenfor 
B&U Psykiatrien i Region Hovedstaden tidligere. I 2010 fratrådte f.eks. ”kun” 2,2% af Speciallægerne Svarende 
til én fratrådt Speciallæge. 
Den udvikling er ændret markant i Region Hovedstaden. I 2015 fratrådte 17% af de 64 fuldtidsstillinger som 
speciallæge. Det svarer til 11 fratrædelser alene i 2015 – Ingen har valgt at fortsætte deres karriere indenfor 
Region Hovedstaden. Som tidligere nævnt er der pr. 1. oktober 2016 stadig 9 vakante speciallægestillinger. 
 
For Psykologerne er antallet af fratrædelser/opsigelser fordoblet fra 2010 til 2015. Fra lidt under 10% i 2010 til 
over 20% fratrædelser i 2013, yderligere over 20% i 2014, samt yderligere næsten 20% i 2015. Faktisk er hver 
femte psykolog fratrådt hvert eneste år siden 2013. Det oplever vi som et alvorligt ”brain-drain” og ligeledes et 
stort arbejde med at ansætte, introducere og oplære nye kolleger. 
 
For Ikke-Speciallæger er der ligeledes er stor stigning i antal fratrædelser. Antal fratrædelser var i 2010 på lidt 
over 20% - Det tal er steget til 35% i 2015. Generelt er dette en gruppe som ofte skifter arbejdsplads som led i 
deres uddannelse til Speciallæge – Men vi ser denne stigning som alarmerende. 

Årlig personaleomsætning i %  
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Vi vurderer at gruppen af Ikke-Speciallæger kræver en mere dybdegående analyse, idet de data vi fik fra 
aktindsigten også inkluderer eksempelvis medicinstuderende som ikke indgår arbejdet med udredning, 
diagnosticering og behandling. 
 
Vores tese er nemlig, at en stor del af introstillingerne til B&U Psykiatri (1138) ikke besættes, at lægerne 
springer fra i intro forløbet eller at de efter endt introstilling ikke ønsker at fortsætte i specialet.  
 
Konsekvensen bliver at specialet permanent vil mangle kvalificeret og specialiseret arbejdskraft. Vores frygt er, 
at der ikke kommer nok gennem uddannelsen til speciallæge indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien til 
morgendagens behov. 
 
Figur 3. Udviklingen i Personaleomsætning, Antal fratrædelser pr. stillingskategori pr. år. 
   Indeks 2010 = 100  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Speciallæger

Ikke-Speciallæger

Psykologer

 
Kilde: Region Hovedstaden, Data fra bilag 2. 

 
 
 
På vegne af Yngre læger og Psykologer 
i Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri 
 
 
Datakilder: Sundhedsdatastyrelsen, Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015. 

Aktindsigt fra Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri, dateret 6. oktober 2016 
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Bilag 1. Aktivitetsdata 2009 - 2015. 
 
Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2015. 
Udgivet af Sundhedsdatastyrelsen, september 2016. 
  

 
 

 
 
Kilde: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/sundhedsvaesenet/noegletal-om-sundhedsvaesenet 
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Bilag 2. Personaleressourcer 2010 – 2016 B&U Psykiatri, Region Hovedstaden. 
 
 
 

SPECIALLÆGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Fuldtidsstillinger - Speciallæger 44,6 49,9 50,6 59,9 61,8 63,6 57,2 
Indeks 2010=100 100 112 113 134 139 143 128 
Personaleomsætning i % 2,2 3,8 7,4 1,6 6,3 17,1  
Pers.oms. Indeks 2010=100 100 173 336 73 286 777  

Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 
Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september 
 

 
IKKE-SPECIALLÆGER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Fuldtidsstillinger 54,3 53,2 57,5 57 60,2 59,5 60,4 
Indeks 2010=100 100 98 106 105 111 110 111 
Personaleomsætning i % 22,6 20,8 20 28,8 35,6 36,2  
Pers.omsætning 2010=100 100 92 88 127 158 160  

Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 
Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september 
 

Ikke Speciallæger ville vi gerne have opdelt i flere relevante underkategorier, netop for at analysere om 
specialet i fremtiden vil have kvalificeret ressourcer nok. Desværre fik vi ikke aktindsigt i yderligere data. Jf. 
Bilag 3. 
 

PSYKOLOGER  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Fuldtidsstillinger - Psykologer 69,9 71,1 74,8 79,7 87,5 84,4 86,6 
Indeks 2010=100 100 102 107 114 125 121 124 
Personaleomsætning i % 9,2 8,2 11,5 21,3 21,4 19,6  
Pers.omsætning 2010=100 100 89 125 232 233 213  

Kilde: Aktindsigt fra Region Hovedstaden 6. oktober 2016 
Note: 2016 er perioden 1. januar – 30. september 
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Bilag 3. Nærmere analyse af uddannelse til Speciallæge indenfor Børne- og 
Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. 

 
Vi spurgte nemlig igen (den 10. oktober 2016) om vi kunne få specificeret data for Ikke-Speciallæger, fordelt på 
de kategorier Region Hovedstadens personalesystem alligevel opererer med. 
 
Hertil fik vi desværre afslag med den begrundelse at sekretariatet ikke havde ressourcer til at levere de 
ønskede data. 

 


