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Målgruppebeskrivelseforsengeafsnit - Klinik Nord 
 

N2.  Åbent afsnit – psykose 

Målgruppen for afsnittet er såvel patienter med en psykotisk lidelse som har behov for udredning og 
behandling under indlæggelse på et åbent afsnit samt patienter der har svære psykose 
problematikker, herunder skizofreni, paranoid psykose og støt udløst psykose. 

Patienter tilknyttet Klinik Psykiatri Nords Opsøgende psykoseteam indlægges i dette afsnit, hvis de i 
en periode har brug for mere intensiv pleje og behandling og kan rummes i et åbent afsnit. 

Andre patientgrupper kan indlægges på psykoseafsnit ved behov, fx patienter med ledsagede misbrug 
af udviklingsforstyrrelser. 

 

Diagnosegrupper: 
 

• Organiske inkl. symptomatiske psykiske lidelser (DF00-DF09) 
• Psyk. lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre 

psykoaktive stoffer (DF10-DF19) 
• Skizofreni,  skizotypisk  sindslidelse,  paranoide  psykoser,  akutte  og  forbigående  psyk., 

skizoaffektive psyk. (DF20-DF29) 
• Paranoid personlighedsstruktur (DF60.0) 
• Skizoid personlighedsstruktur (DF60.1) 
• Psykiske udviklingsforstyrrelser (DF80-DF89) (aspergers syndrom) 
• Patienter i opsøgende psykoseteam, hvor målgruppen er følgende diagnoser: 

o F 20 (skizofreni) 
o F 22 (paranoid psykose) 
o F 25 (skizoaffektiv psykose) 
o F 30/F 31 (bipolar affektiv sindslidelse) 
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Afsnit 

 
 

Patientgruppe 

 
 

Diagnosegrupper 

Antal 
senge- 
pladser 

N2 Åbent afsnit -psykotiske +øvrige F0, F1, F2, F60.0, F60.1 og F8 16+2 
N3 Åbent afsnit affektive patienter 

+øvrige 
 
F1, F3, F4, F5, F6 (minus 
F60.0-F60.3) og F99 

 

15 

N4  
Patienter med demens med 
adfærdsmæssige eller psykiatriske 
komplikationer 
 
75-årige eller derover med nyopstået 
psykisk lidelse 
 
80-årige eller derover med tidligere 
kendt psykisk lidelse, hvis det vurderes 
at patienten har behov for 
ældrepsykiatrisk tilbud 

 
 
 
 
 
 
 
F0, F1, F2,F3, F4 

 
 
 
 
 
 
 

20 

N5 Intensiv afsnit psykose - psykotiske, 
retslige og voldelige/aggressive 
patienter 

 
F2 og retslige (Z046) 

 
10 

N6 Intensiv afsnit og modtageafsnit 
psykotiske, affektive og 
selvmordstruede. (Herunder 
modtageafsnit med 4 senge) 

 

Alle 

 
16 

N7 Åbent sengeafsnit optageområde Øst Alle 16 
N8 Åbent sengeafsnit optageområde Thy 

og Mors 
Alle 16 

I alt   104 

 
 
 
 

N3. Åbent afsnit - affektive 
Målgruppen for dette sengeafsnit er primært patienter med en affektiv lidelse, som har behov for 
behandling under indlæggelse på et åbent sengeafsnit, men også andre patientgrupper kan 
indlægges her ved behov f.eks. patienter med angst, personlighedsforstyrrelser eller ledsagende 
misbrug, som behandles under indlæggelse, således det trods specialiseringen sikres, at alle 
patienter med behov for indlæggelse også kan modtage behandling under indlæggelse. 
Der er tale om et relativt stort sengeafsnit med i alt 22 sengepladser, heraf vil de 10 sengepladser 
fungere som femdøgnspladser, det vil sige de er lukkede fra fredag eftermiddag til søndag 
eftermiddag. I den nuværende struktur er der også et femdøgnsafsnit på 10 senge. Det forventes 
at afsnittet deles op i mindre enheder. 
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Diagnosegrupper: 
 

• Affektive sindslidelser (DF30-DF39) 
• Nervøse og stressrelaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige 

symptomer (DF40-DF48) 
• Psyk. lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre 

psykoaktive stoffer (DF10-DF19) 
• Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (DF50-D59) 

(Patienter med spiseforstyrrelser (DF50) skal indlægges i sengeafsnit S7 i Aalborg, som er 
specialiseret til behandling af denne patientgruppe). 

• Bipolar affektive sindslidelser (F30 -DF31) (langvarig svær affektiv psykose) 
 
Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalder (DF60-DF69) -eksklusiv Specifikke 
forstyrrelser af personlighedsstruktur (DF600- 

 
 
N4. Intensiv afsnit - ældrepsykiatrisk afsnit 
Afsnittet er et specialiseret afsnit som varetager behandling af ældre borgere med psykiatriske 
sygdomme. Sengeafsnittet modtager patienter fra hele regionen. 

 
Målgruppen omfatter følgende patientgruppe: 

 
• Patienter med demens med adfærdsmæssige eller psykiatriske komplikationer 
• 75-årige eller derover med nyopstået psykisk lidelse 
• 80-årige eller derover med tidligere kendt psykisk lidelse, hvis det vurderes at patienten har 

behov for ældrepsykiatrisk tilbud 
 

N5. Intensiv afsnit - psykotiske, retslige og udadreagerende 
Målgruppen for sengeafsnittet er psykotiske patienter, herunder patienter med en retslig 
foranstaltning indlagt i almen voksenpsykiatrien og voldelige/aggressive patienter med svær 
psykisk sygdom med henblik på at forebygge, at disse patienter på et senere tidspunkt får en 
retslig foranstaltning. De behandlingsustabile, voldelige/aggressive patienter med svær psykisk 
sygdom, som ikke allerede har en behandlingsdom, kan i et sådant afsnit hurtigere stabiliseres, 
således at de antageligt også hen ad vejen kan udgå kriminel adfærd og behandlingsdomme. 
Målgruppen er patienter, der har brug for et længerevarende behandlingsforløb under indlæggelse 
- i forudsigelige og rolige rammer. 

 
Intern visitation til N5 sker via specialeansvarlig overlæge fra N6. 

 
Sengeafsnittet har 10 sengepladser med en høj personalenormering, så der er tilstrækkelig med 
ressourcer til at varetage behandlingen. 

 
Diagnosegrupper: 

 
• Skizofreni,  skizotypisk  sindslidelse,  paranoide  psykoser,  akutte  og  forbigående  psyk., 

skizoaffektive psyk. (DF20-DF29) 
• Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse (DZ00-DZ13) 

(Retslige patienter). 
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N6. Akut intensiv afsnit med modtagefunktion 
Afsnittet er et intensiv afsnit med akut modtagefunktion. Afsnittet placeres i bygning 22 som giver 
mulighed for opdeling i flere funktioner. En fløj med fire sengepladser vil blive brugt til den akutte 
modtagelse af patienter, her er der mulighed for etablering af venterum og samtalerum sammen 
med fire akutsengepladser. Det nuværende lukkede afsnit (N16) havde godt 1000 akutte 
indlæggelser i 2011, dermed kan der ventes i gennemsnit godt 3 akutte indlæggelser dagligt. 
Afsnittets øvrige 12 pladser vil være delt i to fløje med hver 6 sengepladser, her planlægges med 
en opdeling således den ene fløj anvendes til patienter med affektive sindslidelser og den anden til 
psykotiske patienter. 

 
Målgruppen er patienter, der har brug for akut intensiv pleje og behandling på et lukket afsnit. 

 
Diagnosegrupper: 

 
• Alle psykiatriske diagnosegrupper. 

 

N7 (Åbent sengeafsnit Frederikshavn) 
Sengeafsnittet er et åbent afsnit beliggende i Frederikshavn, Sengeafsnittet behandler 
sindslidende med psykoser, depressioner, manier, personlighedsforstyrrelser m.m.  fra 
kommunerne Frederikshavn og Læsø. Patienter fra disse kommuner vil undtagelsesvist være en 
del af patientmålgruppen for sengeafsnittene N1 og N2, idet der findes et lokalt behandlingstilbud i 
dette optageområde. 

 
Diagnosegrupper: 

 
• Alle psykiatriske diagnosegrupper. 

 
N8 (Åbent sengeafsnit i Thisted) 
Afsnittet er et åbent afsnit i Thisted som hidtil har været under afdeling Thy/Mors, men i den nye 
klinikstruktur er en del af klinik Nord. Sengeafsnittet er et åbent sengeafsnit, som behandler 
sindslidende med psykoser, depressioner, manier, personlighedsforstyrrelser m.m.  fra 
kommunerne Thisted og Morsø. Patienter fra disse kommuner vil undtagelsesvist være en del af 
patientmålgruppen for sengeafsnittene N1 og N2, idet der findes et lokalt behandlingstilbud i dette 
optageområde. 

 
Diagnosegrupper: 

 
• Alle psykiatriske diagnosegrupper 
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