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1 Baggrund 

Folketinget vedtog med finansloven for 2019 en styrket indsats til de mest syge patienter i psykiatrien.  

I Sundhedsstyrelsen rapport Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse fra septem-

ber 2019, er psykiatrisk intensiv behandling beskrevet.  

Den intensive behandling er særligt karakteriseret ved en højere bemanding af plejepersonale, som 

muliggør et øget observationsniveau og deraf mulighed for tættere løbende justering af behandlingen. 

I denne vejledning beskrives nærmere, hvordan der skal registreres og dokumenteres når patienterne 

visiteres og behandles efter principper for intensiv behandling.  

 

Formålet med anbefalinger for den intensive behandling er at styrke og målrette behandlingsindsat-

sen for en særlig gruppe af ofte kendte, alvorligt syge patienter i psykiatrien med komplekse problem-

stillinger ved at yde en særlig intensiv behandling af høj faglig kvalitet og med et øget kompetenceni-

veau. Behandlingsindsatsen foregår som en af hospitalets behandling på hovedfunktionsniveau.  

 

I Region Nordjylland er der disponeret med følgende fordeling af intensive sengepladser: 

• 2 pladser på intensiv sengeafsnit S5 i Aalborg 

• 2 pladser på intensiv sengeafsnit N6 i Brønderslev  

• 2 pladser på ældrepsykiatrisk afsnit N4 i Brønderslev. 

 

Målgruppe  
Målgruppen for intensiv behandling er jf. anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen  (SST) en lille afgræn-

set gruppe af patienter med alvorlig grad af psykisk lidelse og komplekse problemstillinger, som er 

svært behandlelige. Patientgruppen er ofte karakteriseret ved at have en psykisk lidelse af svær grad, 

vedvarende høj grad af uro/agitation, og /eller historik med mange indlæggelser, tvangsanvendelse 

og faldende funktionsniveau mellem indlæggelser.  

 

Målgruppen til den intensive behandling defineres således: 

1. Patienter med alvorlig grad af psykisk lidelse, som er svært behandlelige og ikke har opnået 

et tilfredsstillende behandlingsresulatet i et almindeligt lukket afsnit, og som med stor sand-

synlighed kan profitere af en intensiv behandling.  

 

Ovenstående kriterier skal altid være opfyldt og mindst en eller begge af nedenstående kriterier: 

 

2. Patienter med vedvarende høj grad af uro/agitation 

3. Patienter, der har en historik med mange indlæggelser, tvangsanvendelse og faldende funkti-

onsniveau mellem indlæggelser.  

 

Som udgangspunkt er målgruppen ikke patienter i den akutte fase (disse patienter behandles i den 

akutte psykiatri og på almindelige afsnit, herunder lukkede afsnit), men patienter hvor den akutte fase 

ikke bedres, og hvor der fortsat er stor grad af uro til trods for behandling i henhold til almindelige ret-

ningslinjer.  

 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Intensiv-behandling-til-mennesker-med-svaer-psykisk-lidelse.ashx?la=da&hash=2AEF778B79CFE315B60CBF7DF18CA869B4DDFC93
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Visitation til intensive senge 
 

Patienter som lever op til kriterierne i målgruppebeskrivelsen for de intensive senge kan visiteres til 

behandling. Det vil typisk være patienter, som allerede er indlagt, men der kan være patienter, hvor 

det forud for indlæggelse kan vurderes, at de tilhører målgruppen og derfor kan visiteres direkte til de 

intensive senge. 
Der henvises og visiteres som udgangspunkt til senge i eget optageområde. 

 

Overlægerne på N4, N6 og S5 er ansvarlige for visitation til hver afsnit. Ledende overlæge involveres 

ved behov. 

 

Procedure for visitation til de intensive senge: 

 

1. Den behandlingsansvarlige speciallæge på en patient, der vurderes i målgruppen, kontakter 

overlægen* for det relevante modtagende afsnit (N4, N6 eller S5), og det vurderes i fællesskab, 

om patienten vil kunne have gavn af den intensive behandling.  

2. Henvisende læge begrunder i journalnotat, hvorfor patienten har behov for den særlige intensive 

behandling og skal ved anmodning om overflytning lave et grundigt resumé indeholdende: 

• psykopatologi 

• medicinanamnese (præparat/doser/virkning/bivirkninger)  

• non-farmakologiske indsatser  

3. Overlægen på det modtagende afsnit foretager på baggrund af det oplyste visitation (evt. i sam-

arbejde med andet personale).  

Visitation til en plads forudsætter: 

• Patienten er indeholdt i målgruppen jf. side 6 

4. Senest 1 hverdag efter anmodning om overflytning skal der gives en tilbagemelding til anmod-

ende afsnit om, hvorvidt patienten kan visiteres. Hvis patienten kan visiteres, gives besked om, 

hvornår patienten kan indlægges på en af de intensive pladser. Hvis der gives afslag, skal dette 

begrundes og dokumenteres i Clinical, evt. med anvisning om alternativ behandling. 

5. Hvis der er en ledig plads, overflyttes patienten hurtigst muligt efter nærmere aftale. 

6. Hvis der ikke er en ledig plads, tager modtagende overlæge stilling til, om der er en anden pati-

ent, som skal afsluttes (så der bliver en ledig plads), eller om patienten skal på ”venteliste” til der 

bliver en ledig intensiv plads. 

 
Flow for visitation fra eget afsnit er principielt samme som ovenstående. Dog er afgivende og modta-

gende læge den samme, og flowet dermed mere simpelt: 

 

7. Hvis overlægen i afdelingen – evt. i samarbejde med det øvrige personale – vurderer, at en pati-

ent er indenfor målgruppen og forventes at ville have gavn af den intensive behandling, visiteres 

patienten til en plads.  

8. Hvis der er en ledig plads, ”overflyttes” patienten hurtigst muligt efter nærmere aftale. 

9. Hvis der ikke er en ledig plads, tager overlægen stilling til, om der er en anden patient, som skal 

afsluttes (så der bliver en ledig plads), eller om patienten skal på ”venteliste” til der bliver en le-

dig plads. 

 

*Ved overlægens fravær på hverdage udpeges en stedfortræder. 
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2 Dokumentation og registrering 

 

Patienten skal i forbindelse med indlæggelsen vejledes om formålet med indlæggelsen, opholdet og 

dets forventede varighed, behandling samt hvilket forventet resultat dette vil have på patientens sam-

lede tilstand, jf.  vejledning nr. 9778 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner og tvangsfikse-

ring m.v. for psykiatriske patienter.  

 

Registrering 

Visitation / anmodning 

I forbindelse med henvisning til indlæggelse, kan derfra henviser anmodes om plads i (høj)intensiv 

seng. Når visiterende læge på afdelingen vurderer, om anmodning imødekommes eller ej procedure-

registreres som nedenfor. Dette vil også gøre sig gældende i forhold til, hvis læge på almindeligt sen-

geafsnit anmoder om overflytning til (høj)intensiv plads.  

 

Anmodning om indlæggelse i (høj)intensiv plads imødekommes 

ZX510A Visiteres til intensiv plads, psykiatri 

 

Anmodning om indlæggelse i (høj)intensiv plads imødekommes ikke 

ZX510B Visiteres ikke til intensiv plads, psykiatri 

 

Når der via journalnotat af læge bliver gjort opmærksom på, at patienten er anmodet om plads i 

(høj)intensiv seng, og det for afsnittets læger vurderes, om anmodningen efterkommes eller ej proce-

dureregistreres under aktuelle indlæggelse. 

Her imødekommes anmodningen, og anmodningen er vurderet den 13.07.2020 i notat af kl. 07.  

 

 

Indlæggelsen 

Hvis det under en indlæggelse besluttes, at patienten overflyttes til (høj)intensiv seng, procedureregi-

streres på ”overflytningsdatoen” administrativ kode for start af indlæggelse i (høj)intensiv seng.  

 

Når patienten indlægges i (høj)intensiv seng procedureregistreres 
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AAF16 indlæggelse i intensiv seng, psykiatri 

 

Ved udskrivelse fra (høj)intensiv seng procedureregistreres 

 

AAF17 Udskrivning fra intensiv seng, psykiatri 

 

Registreringen sker på baggrund af journalnotat fra læge, på lige fod med registrering af færdigbe-

handling.  

 

 

Flytning af patient 

Hvis en patient fra et andet sengeafsnit indlægges i (høj)intensiv seng flyttes denne internt til afsnittet, 

hvor sengene er placeret – ellers skal der ikke ske flytning hvis patienten allerede befinder sig på af-

snittet for sengene.  

Dokumentation 
 

Det skal fremgå af den psykiatriske behandlingsplan begrundelsen for patientens flytning til høj inten-

sive plads samt planen for perioden. Psykiatrisk behandlingsplan udarbejdes jf. retningslinjen. 

 

På Cetrea-tavlen markeres, at patienten er høj-intensiv. 

- Patienten oprettes som normalt på sengeskærmen i den valgte seng.  

- Feltet ”speciale” øverst til højre på sengekomponenten sættes til ”Intensiv” 

https://pri.rn.dk/Sider/18325.aspx
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