
Spørgsmål vedrørende OCD-patenners mulighed for visinaton i psykianrien tl behandling med 
specialiseren kognitv adfærdsnerapi 

Regionens navn: Region Midtjylland.

1) Har regionen behandlingscentre/klinikker, hvor der tlbbdes specialiseret kognitv adfærdste-
rapi tl OCD-ramte? Ja.

Hvis ja: 
Hvor ligger disse behandlingscentre/klinikker og hvad hedder de? BUC og Afdeling Q i Risskov, Re-
gionspsykiatrien Midt i Viborg, Regionspsykiatrien Vest i Herning, Regionspsykiatrien Randers og 
Regionspsykiatrien Horsens. 

Dækker behandlingscentrene alle aldersgrupper eller er der særlige behandlingscentre for børn el-
ler for unge? Ja, BUC behandler børn og unge.

Hvis nej: 
Hvordan tlbydes OCD-ramte behandling med specialiseret kognitv adfærdsterapi i regionen?

2) Hvordan foregår henvisning og visitaton tl behandling for OCD i regionen?

Via Psykiatriens Centrale Visitaton.

a) Henvisning fra de praktserende læger: 
a1) Hvilke faktorer indgår i henvisningen? (Funktonsnedsættelse, belastningsgrad, tdligere be-
handlingsforløb?) Se henvisningsvejledningen her.
a2) Hvordan vægter de forskellige faktorer? se Målgruppebeskrivelsen under b3).
a3) Er der udarbejdet spørgsmål, som de praktserende læger kan støte sig tl i forbindelse med 
henvisningen? Ja.
Hvis ja:
Hvad drejer disse spørgsmål sig om? Se henvisningsvejledningen under svar a1). 

b) Visinaton via en cennral enhed: 
b1) Sker al visitaton tl behandling for OCD i psykiatrien via en central enhed? Ja, medmindre at 
det er akut, i de tlfælde sker det via akutmodtagelserne.
Hvis nej: 
Hvilke andre muligheder for visitaton tl behandling er der i regionens psykiatri?
b2) Er der mulighed for direkte kontakt mellem den praktserende læge/patenten og den centrale 
visitaton? ja.
b3) Anvendes der målgruppebeskrivelse i forbindelse med visitatonen? ja.
Hvis ja:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitation/psykiatrien/henvisning-til-regionspsykiatri/


Hvordan ser målbeskrivelsen ud, og hvem gøres den tlgængelig for? Der er en målgruppebeskri-
velse på www.sundhed.dk, se her og en diagnoseopdelt målegruppebeskrivelse på Region Midtjyl-
lands hjemmeside, se her.

4) Tilbbdes alle med moderat tl svær OCD behandling med kognitv adfærdsterapi i regionens 
psbkiatri? Det konkrete behandlingsforløb fastlægges i forhold tl den enkelte patent. Se informa-
ton om OCD, som foreindes på Psykiatri og Sosial i Region Midtjyllands hjemmeside   Børn og 
unge og voksne. 

Som udgangspunkt anvender psykiatrien i Region Midtjylland de to behandlingspakker for OCD, 
som er udarbejdet i regi af Danske Regioner, se her. 

5) Hvordan kommunikeres afslag på behandling inden for psbkiatrien?
Sendes afslag på behandling direkte tl patenten? Ved tlbagevisning orienteres både henviser og 
patent.
Fremgår det af afslag på behandling, hvorfor der ikke kan opnås behandling? Ja
Er der mulighed for umiddelbart i forbindelse med afslag på behandling at indsende yderligere op-
lysninger? Ja, der kan altd fremsendes en ny henvisning
Er der mulighed for at blive hørt i forbindelse med afgørelsen? (partshøring) Nej
Tilbydes patenterne ved afslag på behandling andre former for behandling med specialiseret kog-
nitv adfærdsterapi? Nej

http://www.psykiatrien.rm.dk/fagfolk/behandlingspakker/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/information-om-psykiske-sygdomme/nar-du-er-voksen/ocd-18/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/information-om-psykiske-sygdomme/nar-du-er-barn-eller-ung/ocd/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/information-om-psykiske-sygdomme/nar-du-er-barn-eller-ung/ocd/
http://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/fagfolk/psykiatriens-centrale-visitation/mgb-diagnoseopdelt---voksne---pcv-november-2017.pdf
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitation/psykiatrien/henvisning-til-regionspsykiatri/

