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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 11/03 om psykiatriske behandlingstilbud på H:S’ 

hospitaler 

 

Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 29. oktober 2004 

 

1. Ministeren har til sin redegørelse vedlagt en særskilt redegørelse fra H:S, hvortil 

ministeren i det væsentlige henviser. 

 

Etablering af enestuer 
 
2. H:S anfører, at man forventer, at antallet af sengepladser til psykiatriske patienter 

vil være øget til 981 med udgangen af 2004, svarende til en dækningsgrad på 71 %. 

Kapaciteten vil hermed være forøget med 7 % i 2004. 

 Ministeren anfører, at staten i henhold til den gældende psykiatriaftale for 2003-

2006 har afsat 50 mio.kr. til dækning af 50 % af H:S’ anlægsudgifter til etablering af 

enestuer. 

 Jeg finder det positivt, at det fortsat er H:S’ mål at opnå fuld enestuedækning, og 

at der i 2004 har været en stigning i antallet af enestuer på 7 %. 
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Tilstrækkelig sengekapacitet 
 
3. Under henvisning til at psykiatriaftalerne er udtryk for målsætninger for indsat-

sen, men ikke absolutte krav, finder H:S ikke, at der er behov for at fastsætte mål for 

en maksimal belægningsprocent på de psykiatriske afdelinger samt for, hvor hyppigt 

og hvor længe belægningsprocenten må ligge over det normerede, før det anses som 

kritisk. Eventuelle justeringer af sengekapaciteten vil derfor ske i samråd med hospi-

talerne/afdelingerne på grundlag af opgørelser af den gennemsnitlige månedlige be-

lægning. 

 Jeg har noteret mig H:S’ bemærkninger, men finder dog fortsat, at standarder også 

på disse områder ville kunne sikre et bedre grundlag for styring af sengekapaciteten. 

 

4. H:S oplyser, at en betydelig overbelægning på Rigshospitalet i 2003 har beroet på 

en fejlagtig registreringspraksis. Det er H:S’ vurdering, at der med en korrekt regi-

streringspraksis ville have været tale om en meget beskeden overbelægning. H:S har 

på den baggrund anmodet Rigshospitalet om snarest at omlægge registreringspraksis, 

så der ikke registreres sengedage for dagpatienter. 

 

5. H:S anfører, at der ikke finder en systematisk registrering sted af antallet af situa-

tioner, hvor en patient efter lægeligt skøn er udskrevet for tidligt med henvisning til 

belægningsforholdene i afdelingen. Desuden finder H:S ikke, at tallene herfor bør 

medregnes i belægningsprocenten. 

 Som allerede anført i beretningen er jeg enig i, at for tidlig udskrivning ikke skal 

medregnes i belægningsprocenten. Jeg finder dog, at i det omfang, der forekommer 

for tidlig udskrivning af patienter, er det væsentligt, at denne information indgår i 

overvejelserne om tilpasning af sengekapaciteten. 

 

Sengenedlæggelser og døgntilbud 
 
6. H:S anfører, at sengereduktionerne i 2000 og 2002 har været kortvarige, og H:S 

finder derfor ikke, at der er behov for at udarbejde særlige aftaler med Københavns 

Kommune. 

 Jeg har ingen bemærkninger hertil. 
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Etablering af psykiatrisk døgnberedskab 
 
7. Ministeren og H:S har ikke kommenteret dette punkt, hvilket jeg ikke har be-

mærkninger til. 

 

Fællesarealer, beskæftigelse og undervisning 
 
8. Redegørelserne fra ministeren og H:S giver mig ikke anledning til bemærkninger. 

 

Kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien 
 
9. H:S anfører, at der i august 2004 er udarbejdet en redegørelse til H:S’ bestyrelse 

om initiativer, der vil kunne nedbringe ventetiden for behandling inden for børne- og 

ungdomspsykiatrien. Forslagene heri vil indgå i den samlede økonomiske priorite-

ring. 

 Jeg finder det positivt, at H:S dermed har sat fokus på de ventetidsproblemer, der 

var omtalt i beretningen. 

 

10. Jeg finder det endvidere positivt, at H:S nu har foretaget en nærmere undersøgel-

se af årsager til, at unge på 16 og 17 år har været indlagt på voksenafdelinger. H:S’ 

undersøgelse viser, at en del unges sengedage på voksenafdelinger er lægefagligt 

velbegrundet, og trækker man dem fra, er niveauet beskedent. 

 

Afsluttende bemærkninger 
 
11. Jeg finder samlet, at den faktiske udvikling og H:S’ redegørelse om navnlig ene-

stuer, sengekapacitet og indlæggelse af unge på voksenafdelinger viser, at der foregår 

en positiv udvikling vedrørende psykiatriske behandlingstilbud. Jeg har endvidere 

noteret mig, at H:S i det fortsatte arbejde med at udvikle de psykiatriske behandlings-

tilbud vil inddrage Rigsrevisionens bemærkninger og konklusioner. 

 Jeg anser hermed beretningssagen for afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


