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Side 1 

 

PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

H.K.H. Kronprinsessen besøger Aarhus 
Universitetshospital Psykiatrien 

 
 

TIL PRESSEN: AKKREDITERING ER NØDVENDIG  
SE OPLYSNINGER SIDST I PRESSEMEDDELELSEN 

 
 
Patienter og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital 
Psykiatrien får mandag 17. juni besøg af H.K.H. 
Kronprinsessen der blandt andet får mulighed for at se 
nærmere på psykiatriens nye bygninger, der blev taget i brug i 
november sidste år. 
 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen ankommer til 
hovedindgangen (Indgang K) klokken 11.00, hvor hun modtages af 
regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og direktør for Psykiatri og 
Social Tina Ebler. 
 
Efter modtagelsen bliver Kronprinsessen inviteret på en rundvisning 
til et sengeafsnit for voksne, hvor hun bliver introduceret til 
hverdagen som indlagt. Derefter følger et besøg i børne- og 
ungdomspsykiatrien, hvor hun bliver præsenteret for aktiviteterne i et 
børnepsykiatrisk dagafsnit. 
 
- Vi glæder os alle meget til besøget og til at vise det nye hospital 
frem for Kronprinsessen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau 
(S). 
 
Kronprinsessen skulle i januar have deltaget i indvielsen af 
bygningerne i sin egenskab af protektor for Psykiatrifonden men hun 
blev forhindret i at deltage. Derfor besøger hun psykiatrien nu. 
 
Senere samme dag besøger Kronprinsessen også Regionshospitalet 
Hammel Neurocenter og TrygFondens Familiehus. 
 
 
Flere oplysninger 
 

• Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 
• Direktør for Psykiatri og Social, Tina Ebler, tlf. 2785 4484 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akkreditering af pressen 
 
For pressen bliver der mulighed for at overvære: 

 
• Ankomst og modtagelse af H.K.H. Kronprinsessen kl. 11.00 
• H.K.H. Kronprinsessens møde med en brugerfamilie  

(Fotomulighed med begrænset plads)  
• H.K.H. Kronprinsessens møde med hospitalsklovn og 

besøgshund 
• H.K.H. Kronprinsessen forlader hospitalet kl. 12.00 

Kun akkrediteret presse kan få adgang til arrangementet. 
Ansøgning om akkreditering skal indeholde: 
 
• Navne  
• Medie 
• Type (skrivende/fotograf/radio/tv) 
 
Ansøgning sendes til Region Midtjylland, Koncern 
Kommunikation, henrik.broens@stab.rm.dk, senest fredag 
14. juni kl. 10. 


