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Projektbeskrivelse for nedbringelse af ventetid i Center for
Voldtægtsofre(CfV) på Aarhus Universitetshospital(AUH)
Center for Voldtægtsofre på AUH har i øjeblikket 66 senhenvendere
på venteliste til et behandlingsforløb. Ventetiden for senhenvendere
var i november 430 dage.
CfV har i løbet af de første 10 måneder af 2018 fået 43 % flere
akutte henvendelser end samme periode af 2017. Der var i november
27 dages ventetid.
Tilførslen af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til henholdsvis
pukkelafvikling og nedbringelse af ventelisten vil gøre det muligt, at
få afviklet den nuværende venteliste og bibeholde en acceptabel
ventetid ind til 2021.
Pukkelafvikling
Der ansættes 1,4 psykolog med henblik på at pukkelafvikle i CfV i
2019.
Derudover planlægges der afvikling af pukkel i 2019 ved, at der
sendes 50 senhenvendere, der i øjeblikket står på venteliste i CfV, til
privat praktiserende psykologer.
Behandlingstilbuddets indhold
Det aktuelle behandlingstilbud i CfV er:
 Akutte: forventet 5-8 sessioner
 Senhenvendere: forventet op til 12-15 sessioner.
I særlige tilfælde kan der bevilliges yderligere forlængelse. Dette
sker, hvis der vurderes at være progression i behandlingen og der
foreligger et fagligt skøn om at kunne færdigbehandle klienten inden
for rimelig frist. Dette skal godkendes på
behandlingskonference/psykologfaglig leder).
Hvis eksterne aktører varetager behandlingen vil tilbuddet være:


Senhenvendere: forventet op til 10 sessioner, med mulighed
for yderligere 2-5 sessioner (skal godkendes af CfV).
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Eksterne aktører
Ved behandling af senhenvendere bevilliges et 10 sessioners behandlingsforløb med mulighed
for revisitering, med henblik på tilførsel af yderligere 2-5 sessioner. Behandlingen vil normalt
forløbe ugentligt. Et forløb vil dermed gennemsnitligt strækkes sig over 20 uger (inklusive
afbud, udeblivelser samt afvikling af ferie).
For at nå at færdiggøre behandlingsforløbet i 2019, vil sidste behandlingsforløb dermed skulle
initieres senest uge 31.
Privat praktiserende psykologer medfører øget ressourceforbrug ved CfV
Implementering og drift af eksternt tilknyttede privat praktiserende psykologer vil medføre en
øget ledelsesmæssig opgave, samt praktisk administrative opgaver for den ansvarlig psykolog
samt socialrådgiver i CfV. I opstartsfasen skal påregnes en del tid til etablering af kontakt,
gennemgang af samarbejdsaftale og forventningsafstemning (ressourceforbrug afhænger af
antallet af privat praktiserende psykologer). Det gennemsnitlige samlede ressourceforbrug
estimeres herefter til 8-12 timer pr. måned. Der ansættes 0,5 sekretær i 2019 til håndtering af
de praktiske opgaver.
Nedbringelse af venteliste
Der ansættes 1,8 psykolog i 2019 og 0,9 psykolog i 2020 og 2021.
År
Normering psykolog

2019
1,8

2020
0,9

2021
0,9

Forventninger vedrørende ventelisten
Det forventes, at ventelistepuklen er fjernet og ventelisten nedbragt til neutralt niveau ved
udgangen af 2019. Det forventes også, at ventelisten kan blive ved med at være på et neutralt
niveau i løbet af hele projektet (til og med 2021).
Budget
Budgettet afspejler planen for pukkelafvikling, samt nedbringelse af ventelisten. Det er en
forudsætning, at det er muligt at rekruttere psykologer og indgå samarbejdsaftaler med privat
praktiserende psykologer inden for den afsatte ramme. Den endelige økonomi for de
individuelle forløb kendes først, når aftalerne er indgået. Center for voldtægtsofre vil holde
Sundheds- og Ældreministeriet orienteret såfremt det er nødvendigt at justere planen for
pukkelafvikling eller nedbringelse af ventelisten.
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