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Region Midtjylland sætter nu massivt ind for at 
bringe ventetiden ned i psykiatrien 

Side 1

 
Psykiatrien i Region Midtjylland har netop ansat 45 ekstra 
medarbejdere, der skal hjælpe med at reducere ventetiden på 
psykiatrisk udredning og behandling. 
 
De er trukket i arbejdstøjet i Holstebro, Herning, Horsens, Viborg, 
Skive, Randers, Silkeborg og Risskov. 
 
I Regionspsykiatrien Horsens, i afdeling P og afdeling Q, Aarhus 
Universitetshospital, Risskov samt i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Friklinik er der ekstraordinært åbent om aftenen.  
 
Og i afdeling P og afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov 
samt i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center udredes der nu også 
patienter om lørdagen. 
 
Indsatsen med at reducere ventetiden har topprioritet, fortæller 
lægefaglig direktør Per Jørgensen. For den 1. september i år træder 
første fase af den nye udrednings- og behandlingsret for psykiatriske 
patienter i kraft, og så skal psykiatrien være klar til at udrede 
patienterne meget hurtigere end i dag.  
 
Psykiatrien arbejder hen imod en max ventetid på fire uger, og i 
øjeblikket er der i alt 1.669 patienter, der har ventet over fire uger på 
udredning/behandling. Heraf er 332 børn og unge. 
 
- Vi arbejder benhårdt for at få ventetiden ned. Men det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at det er en stor udfordring for os. For 
samtidig med at vi udreder flere og flere patienter, så stiger antallet 
af henviste patienter, forklarer Per Jørgensen. 
 



 

Side 2

Laver også aftaler med private klinikker 
Udover de interne tiltag for at reducere ventetiden er psykiatrien i 
Region Midtjylland i gang med at indgå aftale med flere private 
klinikker, som er godkendt af Danske Regioner til at modtage 
patienter efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.  
 
Det forventes, at mellem 200 og 250 voksne og mellem 40 og 50 
børn og unge vil blive henvist til private klinikker frem til 1. 
september 2014. Og derefter forventes der indgået ny aftale med 
private. 
 
Per Jørgensen oplyser, at psykiatri- og socialledelsen følger 
udviklingen i ventetid tæt og laver opgørelser hver 14. dag over hvor 
mange patienter, der venter på udredning og behandling. Lige som 
der hele tiden er fokus på, om der skal sættes ind med yderligere 
tiltag.   
 
Flere oplysninger 
Lægefaglig direktør Per Jørgensen telefon 7847 0005 
 
Fakta  
 
En af de store udfordringer for psykiatrien i bestræbelserne på at 
nedbringe ventetiden er, at der bliver henvist flere og flere patienter. 
Opgørelsen herunder viser stigningen i antal henviste patienter i 
månederne: januar 2012, januar 2013 og januar 2014:  
 
Henviste patienter Januar 2012 Januar 2013 Januar 2014 

 
Børn og unge 
 

334 419 496 

Voksne 
 

1407 1641 1970 

 
Som man kan se blev der for eksempel i januar 2013 henvist 419 
børn og unge, mens der i januar 2014 blev henvist 496 børn og 
unge. Det svarer til en stigning på 18 procent. 
 
Tilsvarende blev der i januar 2013 henvist 1641 voksne, mens der i 
januar 2014 blev henvist 1970 voksne. Det svarer til en stigning på 
20 procent. 


