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Notat om den højt specialiserede funktion
for veteraner med PTSD
Med udgangspunkt i det rådgivende udvalg for psykiatri og socialområdets
spørgsmål om adgangen til den højt specialiserede funktion ”Psykiatriske
lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af
tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært
udsendelse” for den vestlige del af regionen er der udarbejdet følgende
notat om den højt specialiserede funktion for veteraner med PTSD:
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Sundhedsstyrelsen har kategoriseret behandlingen af veteraner med PTSD
som højt specialiseret behandling, og funktionen vil dermed i henhold til
specialeplanen kun blive placeret 1-3 steder i landet.
Med den gældende specialeplan varetages funktionen tilsvarende kun på
Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet), Odense Universitetshospital
og Aarhus Universitetshospital, Risskov, som alle er universitetshospitaler.
Region Midtjylland og Region Nordjylland har indgået aftale om, at alle
nordjyske patienter, som skal modtage behandling i psykiatrien på højt
specialiseret funktionsniveau, sendes til Region Midtjylland for at modtage
behandling. Region Midtjylland varetager således også behandlingen af
nordjyske veteraner med PTSD på Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Specialeplanen give ikke mulighed for at etablere en samarbejdsaftale
mellem den højt specialiserede funktion og lavere specialiseringsniveauer,
så veteraner med PTSD kan behandles lokalt i afdelingerne. Derfor vil
patienter fra den øvrige del af regionen og Region Nordjylland skulle
modtage behandling på Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Der er for nuværende ikke udfordringer med ventetid til det højt
specialiserede tilbud for veteraner med PTSD på Aarhus
Universitetshospital, Risskov. Jævnfør en statusopgørelse, som blev sendt
til Sundhedsstyrelsen i både efteråret 2014 og 2015, var der ingen
patienter, som ventede på behandling den 31. september 2014, mens
ventetiden var henholdsvis 30 dage på udredning og 14 dage på
behandling den 1. september 2015.

Et behandlingsforløb for veteraner med PTSD indeholder som udgangspunkt 32 besøg.
Forløbene tilrettelægges individuelt under hensynstagen til den enkelte patients
behandlingsbehov og transporttid. Der tages løbende stilling til, om den enkelte patients
behandlingsforløb skal afsluttes eller fortsættes, men som udgangspunkt varer et forløb
omkring 6 måneder.
I 2015 har Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri under Afdeling Q, Afdeling for Depression
og Angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov samlet set modtaget 113 patienter, hvoraf 35
patienter kommer fra enten Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern eller Viborg, 43 patienter
kommer fra den øvrige del af regionen og 35 patienter kommer fra Region Nordjylland 1. De
dårligste patienter fra den vestlige del af regionen har kørselsordninger, som enten er betalt af
Region Midtjylland eller Veterancentret.
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