Psykiatrien
Region Midtjylland

Oversigt over specialfunktioner i voksenpsykiatrien

Regionspsykiatrien Vest
Hovedfunktion for
alle
diagnosegrupper
RF: Demens med
svær adfærdsforstyrrelse
RF: Skizofreni og
skizofrenilignende
tilstande
RF: Affektive
lidelser
(monitoreres)
RF:
Personlighedsforstyrrelser
med en
sværhedsgrad
af sygdommen
svarende til GAF
<40

Regionspsykiatrien Midt
Hovedfunktion
for alle
diagnosegrupper

Regionspsykiatrien
Horsens
Hovedfunktion
for alle
diagnosegrupper

Regionspsykiatrien
Randers
Hovedfunktion
for alle
diagnosegrupper

Afdeling P – Psykoser
(AUH Risskov)
Hovedfunktion for
diagnoserne DF
0,1,2,7,8,9
RF: Skizofreni og
skizofrenilignende
tilstande

RF: Angst- og
tvangslidelser

RF: ADHD

Hovedfunktion for
diagnoserne DF 3,4,5,6
RF: Affektive lidelser, samt
manisk enkeltepisode eller
nyligt diagnosticeret bipolar
lidelse, som ikke er
sekundær til anden lidelse
(monitoreres)

Afdeling R –
Retspsykiatri (AUH
Risskov)
Hovedfunktion
for diagnoserne
DZ 04.6
RF: Retspsykiatri
Diagnostik og
behandling af
patienter med en
retslig
foranstaltning

RF: Angst- og tvangslidelser

RF: Personlighedsforstyrrelser med
en sværhedsgrad
af sygdommen
svarende til GAF
<40

RF: Telefonisk og
skriftlig
rådgivning til
hovedfunktionsniveauet
vedrørende
behandling af
patienter med
graviditetsønske,
gravide og
ammende

RF: Retspsykiatri.
Diagnostik og
behandling af
patienter , der har
en retslig
foranstaltning

RF: Demens med
svær adfærdsforstyrrelse

RF: ADHD
RF: Oligofreni med
samtidig psykisk
lidelse

RF: PTSD, og
traumatiserede
flygtninge,
RF: Behandling
af PTSD på
baggrund af
tjenesterelatere
de belastninger
(veteraner)

Afdeling Q –
Depression og Angst
(AUH Risskov)

Hovedfunktion

RF: Regionsfunktion
HS: Højt specialiseret
funktion

RF:
Diagnosticering af
psykiske
udviklings- og
adfærdsforstyrrelser, der
ikke er blevet
diagnosticeret i
barndommen,
herunder autisme
og Aspergers
Syndrom

RF: Personlighedsforstyrrelser med en
sværhedsgrad af sygdommen
svarende til GAF < 40
RF: Sexologisk lidelse, hvor
patienten har behov for
behandling i sygehusvæsenet
RF: Traumatiserede flygtninge,
herunder flygtninge med PTSD.

RF: Behandling af PTSD på
baggrund af tjenesterelaterede belastninger
HS: Diagnostik og
behandling af særligt
komplicerede somatiske og
psykiatriske tilstande med
seksuelle forstyrrelser,
specielle handicap, intersex
tilstande og seksuelle
problemer i forbindelse med
vold, incest og lign.
HS: Traumatiserede
flygtninge med svær samtidig
psykisk og/eller somatisk
komorbiditet
HS: Psykiatriske lidelser,
primært svær PTSD med
eller uden komorbiditet på
baggrund af tjenesterelaterede belastninger i
relation til militærtjeneste,
primært udsendelse

HS: Behandling af
personer med
tanker om at
udøve
sædelighedskriminelle
handlinger og
dømte
sædelighedskriminelle, jf.
lovgivning

Oversigt over specialfunktioner i børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
(BUC)
Region Midtjylland
Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center
Risskov

HF: BUC Herning

HF: BUC Viborg

HF og RF: BUC Risskov

Hovedfunktion for alle diagnoser for aldersgruppen 0-17 år og DF 50.0 – 50.2 for voksne

RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og
ældre,

HS: Skizofreni hos børn på 4-11 år samt
skizofreni hos børn på 12 år og ældre

RF: Affektive lidelser, angst og OCD

HS: Bipolar tilstande og patienter med
behov for ECT-behandling, samt
depressive tilstande

RF: Psykiatriske tilstande med
komplicerende mental retardering, hvor
udredning og/eller behandling er særlig
vanskelig fx pga. adfærdsproblemer eller
kommunikative vanskeligheder

HS: Komplekse neuropsykiatriske tilstande
og/eller ved komplicerede somatisk
komorbiditet

RF: Komplekse neuropsykiatriske tilstande
indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom

HS: Spiseforstyrrelser hos patienter på 4-11
år samt spiseforstyrrelser hos patienter på
12 år og ældre

RF: Spiseforstyrrelser hos patienter på 12
år eller ældre, herunder ved manglende
bedring i løbet af et par måneder under
behandling på hovedfunktionsniveau
RF: Spæd- og småbørnspsykiatri, 0-3 år
(inkl.). Spæd- og småbørns-psykiatri
omfatter 0-3 årige børn med psykisk
forstyrrelse, 0-3 årige børn af psykisk syge
forældre samt gravide med svær psykisk
sygdom (med henblik på forberedelse af
behandlingsalliance)
RF: Somatoforme tilstande

HS: Ungdomspsykiatri, herunder
mentalobservationer under indlæggelse og
børn og unge med dom til behandling
HS: Børn på (0-5 år) med behov for
psykofarmakologisk behandling, fraset
behandling med melatonin

Hovedfunktion

RF: Regionsfunktion

HS: Højt specialiseret
funktion

