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Spørgsmål:
Behandlingen mod spiseforstyrrelser er fremover planlagt samlet på ét sted i Regionen, nemlig i
Ballerup. I relation til det, vil jeg gerne spørge ind til den fremtidige behandling af de dårligste af
disse patienter, dem med middelsvær-svær anoreksi:
1. Er det korrekt, at det samlede antal sengepladser til denne gruppe af alvorligt syge anoreksipatienter kommer til at blive reduceret i forbindelse med sammenlægningen? Jeg har fået oplyst, at der i
dag er 20 sengepladser (10 på Riget og 10 på Ballerup), mens der fremover kun vil være 16 i den
nye centrale enhed.
2. I den forbindelse ønsker jeg at vide hvor mange patienter med spiseforstyrrelse, der er indlagt på
andre afdelinger – og hvordan dette tal har udviklet sig over de seneste år?
3. Hvor mange læger med erfaring og ekspertise inden for behandlingen af alvorlig anoreksi vil følge med til Ballerup?
4. Hvordan sikres det i praksis, at de alvorligt syge og svært undervægtige patienter, som fremover
skal behandles i Ballerup, får adgang til behandling af deres somatiske komplikationer (fx nyresvigt, leverpåvirkning, hjerteproblemer mm.)?
5. Hvordan stiller administrationen sig fagligt til et forslag om at oprette en lille enhed til akuthåndtering af patienter med svær spiseforstyrrelse med få sengepladser og placeret fx på Bispebjerg med
tæt tilknytning til somatik og psykiatri?
Svar:
Ad. 1.
Dette er ikke korrekt, idet der i forbindelse med sammenlægningen videreføres en uændret sengekapacitet. De nuværende 10 senge i anoreksiklinikken ved Psykiatrisk Center København og de 13
senge i afsnittet for spiseforstyrrelser ved Psykiatrisk Center Ballerup sammenlægges til en enhed
på 23 senge ved Psykiatrisk Center Ballerup. Disse 23 senge vil omfatte 16 senge, der etableres i
nybyggeri, samt 7 senge, der etableres i eksisterende byggeri.

Ad. 2.
I forbindelse med besvarelsen af dette spørgsmål skal det indledningsvist bemærkes, at patienter
med spiseforstyrrelser kan være indlagt på andre psykiatriske afdelinger på grund af komorbiditet
(tilstedeværelse af anden psykisk sygdom) fx depression, psykose mm.
Patienter med spiseforstyrrelse kan også være indlagt på andre afsnit, hvis de har behov for tvangsbehandling, da tvangsbehandling skal foregå på lukkede sengeafsnit, idet psykiatrien i dag ikke har
lukkede senge, der specifikt er rettet mod denne målgruppe.
Antallet af behandlede patienter med spiseforstyrrelse som aktionsdiagnose, der har været behandlet
på andre afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri end de to specialiserede afdelinger, udgjorde i
2014 67, hvoraf 29 var indlagt på et lukket sengeafsnit. Antallet har i 2015 til og med den 19. september været 42, hvoraf 19 har været indlagt på et lukket sengeafsnit.
Ad. 3.
Det nuværende personale ansat ved de eksisterende specialiserede ambulante enheder og sengeenheder for spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri vil fremover blive samlet i den nye
sammenlagte enhed i Psykiatrisk Center Ballerup. Det er i tilknytning til sammenlægningen lykkedes at tilføre specialistressourcer til at styrke behandlingen og forskningen på området.
Ad. 4.
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Psykiatrisk Center Ballerup og Herlev og Gentofte Hospital, der omhandler samarbejdet omkring voksne patienter med spiseforstyrrelser. Samarbejdsaftalen skal sikre, at denne patientgruppe får adgang til behandling af deres somatiske komplikationer.
Der er i forlængelse af dette nedsat et fagligt forum bestående af dels somatiske, dels psykiatriske
klinikere og personale ansat i køkkenet på Herlev og Gentofte Hospital for at dele faglig viden, understøtte og evt. sætte udviklingstiltag i gang i forhold til eventuelle behov, der opstår undervejs i
samarbejdet omkring denne patientgruppe. Særligt vigtigt er samarbejdet omkring leverance af mad
til mennesker med spiseforstyrrelser, idet mad for denne patientgruppe kan ligestilles med medicin.
Ydermere vil det fælles faglige forum også have fokus på patienter, der selv opsøger behandling for
somatiske sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, der kan have sin baggrund i en uopdaget eller
ubehandlet spiseforstyrrelse (fx gastromedicinske sygdomme og fertilitetsproblemer).
Ad. 5.
Som anført under besvarelsen af spørgsmål 2, indlægges patienter med spiseforstyrrelse også i et
vist omfang på ikke specialiserede afsnit. Dette gælder bl.a. patienter, som har behov for indlæggelse på et intensivt afsnit pga. fx selvmordsrisiko. Administrationen vurderer, at det eventuelt vil kunne være hensigtsmæssigt som led i samlingen at etablere et antal intensive/skærmede senge på Psykiatrisk Center Ballerup til patienter med spiseforstyrrelser.
For så vidt angår tilknytningen til somatikken er der, som nævnt under besvarelse af spørgsmål 4,
indgået en samarbejdsaftale herom mellem Psykiatrisk Center Ballerup og Herlev og Gentofte Hos-
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pital. Denne aftale ligger fint i tråd med, at behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser fremover
bliver samlet på Psykiatrisk Center Ballerup, jf. Regionsrådets beslutning herom.
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