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Spørgsmål:
Der findes en psykiatrisk udrykningstjeneste som dækker København
1. Hvilke situationer tilkaldes denne tjeneste almindeligvis til?
2. I hvilket tidsrum er tjenesten til rådighed?
3. Hvor mange opkald har tjenesten telefonisk, og hvor de rykker ud pr. uge?
4. Hvad vil det koste, estimeret, hvis tjenesten skal udrulles til at dække hele Region Hovedstaden?
Svar:
1. Hvilke situationer tilkaldes denne tjeneste almindeligvis til?
Udrykningstjenesten er til borgere med akut psykiatrisk behandlingsbehov, akut opstået eller forværret psykotisk angst, svær affekt og selvmordstanker. Tjenesten er et supplement til psykiatrisk
skadestue/akutmodtagelse, når disse ikke kan benyttes på grund af patientens tilstand.
Udrykningstjenesten dækker kommunerne i Planlægningsområde Byen, Syd og hovedparten af
Planlægningsområde Midt.
Undtaget fra dækning i regionen er en del af Egedal og Rudersdal Kommuner, Planlægningsområde
Nord samt Bornholm.
2. I hvilket tidsrum er tjenesten til rådighed?
Udrykningstjenesten fungerer i tidsrummet kl. 16.00 – 08.00 på hverdage og hele døgnet i weekenden og helligdage.
3. Hvor mange opkald har tjenesten telefonisk og hvor de rykker ud pr. uge?
Udrykningstjenesten havde 845 ydelser i 2011 svarende til et gennemsnit på godt 16 ydelser om
ugen. Ydelserne fordeler sig med 394 udrykninger og 451 telefonydelser.
Nedenfor er vist et diagram over fordelingen af ydelser fordelt på kommuner og københavnske bydele i Udrykningstjenestens optageområde.

90
80
70
60
50
40
30
20

0

K
Ø
Brønshøj
N
NV
S
Kastrup
Dragør
F
Vanløse
Hvidovre
V
SV
Valby
Ballerup
Værløse
Bagsværd
Smørum
Skovlunde
Måløv
Gentofte
Vedbæk
Kgs. Lyngby
Nærum
Charlottenlund
Klampenborg
Hellerup
Virum
Dyssegård
Holte
Skodsborg
Glostrup
Brøndby
Herlev
Vallensbæk
Søborg
Albertslund
Ishøj
Rødovre
Brøndby Strand
Taastrup
Hedehusene
Solrød Strand
Udenfor optageområde
Uoplyst/adr.beskyttet/…

10

2010

2011

Det ses, at udrykningstjenestens arbejde hovedsagligt forekommer i de befolkningstætte og socialt
belastede områder. Eksempelvis leveres der i Indre By, brokvartererne, Nordvest, Brønshøj, Amager og Sydhavnen ca. 1 ydelse pr. 1.000 indbyggere, mens der i områder som Gentofte, Hellerup,
Skodsborg og Kgs. Lyngby leveres ca. 1-3 ydelser pr. 10.000 indbyggere.
4. Hvad vil det koste, estimeret, hvis tjenesten skal udrulles til at dække hele Region Hovedstaden?
Det nuværende budget til udrykningstjenesten er på ca. 4,5 mio. kr. om året. Befolkningen i det område, der mangler at blive dækket (eksklusiv Bornholm), svarer til lidt under en tredjedel. De yderligere omkostninger anslås ud fra en forholdsmæssig betragtning at udgøre ca. 1,3 mio. kr.
Bornholm er ikke medtaget i opgørelsen, idet det lægges til grund, at opgaven kan varetages på anden måde af Psykiatrisk Center Bornholm.
Forud for en eventuel udbygning bør der med henblik på mere præcis opgørelse af økonomi og forslag til organisering foretages et nærmere analysearbejde vedrørende behovsafdækning med hensyntagen til befolkningstæthed, social belastning og geografiske afstande.

Side 2

