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Ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelses pulje til flere sengepladser, satspuljen
2012-2015
Projekt: ”Etablering af 8 psykiatriske sengepladser i
hovedfunktion i Region Midtjylland”
Projektnr. 65104
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fra puljen styrket
psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, puljen 2012 – 2015
bevilget i alt kr. 31.327.000 til projekt ”Sengeafsnit med 11
psykiatriske sengepladser” i perioden 2012 – 2015. Ministeriet har i
den forbindelse anmodet Region Midtjylland om at fremsende en
revideret projektbeskrivelse indeholdende bemanding og
målsætninger/succeskriterier, som er afstemt med støttebeløbet.
Region Midtjylland tager i den tilrettede projektbeskrivelse
udgangspunkt i følgende ændringer af projektet:
De ekstra sengepladser etableres fra 1. kvartal 2013.
Bevillingen for 2012 fordeles jævnt over den resterende
projektperiode 2013-2015.
Antallet af sengepladser reduceres fra 11 til 8.
Den tilrettede projektbeskrivelse fremsendes med forbehold for
regionsrådets godkendelse.

Baggrund
Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland er organiseret som ét
regionsdækkende psykiatrihospital. Region Midtjylland har siden 2007
arbejdet med omorganisering og omlægning af den samlede
voksenpsykiatriske sengekapacitet, hvilket indebærer en bevægelse
fra almenpsykiatriske enheder til diagnosespecialiserede enheder.
Denne proces er blandt andet sket med udgangspunkt i
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Sundhedsstyrelsens specialeplan samt princippet i ’Psykiatriplan for Region Midtjylland’ om
øget specialisering af ydelserne med henblik på at kunne sikre høj faglig kvalitet i
behandlingsforløbene.
Specialiseringsprocessen er endnu ikke afsluttet, og vil fortsætte over de kommende år - dels
på hovedfunktionsniveau i forhold til specialisering af diagnosegrupper og dels i forhold til at
(videre)udvikle regionsfunktionerne og de højt specialiserede funktioner i regionen.
Udviklingen i sengekapaciteten i Region Midtjylland, som fremgår af tabel 1, har blandt andet
været et resultat af, at regionen har tilpasset kapaciteten i forbindelse med, at Region
Syddanmark og Region Nordjylland har opsagt aftaler om brug af sengepladser svarende til i
alt 13 senge. Herudover står regionen i løbet af de kommende år til at skulle lukke yderligere
fire sengepladser, idet de er etableret i en midlertidig pavillon, hvor kommunens tilladelse til
anvendelse af pavillonen udløber.

Tabel 1: Voksenpsykiatriske senge i Region Midtjylland fra 2007-2012
Normerede voksenpsykiatriske senge1)

Årstal

469
470
440
438
4382)

2007
2008
2009
2010
2011
Data: Normerede senge er opgjort ultimo det pågældende år.

1) Ekskl. sengepladser forbeholdt retspsykiatriske patienter fra Grønland efter aftale med Grønlands Selvstyre. I 2007
og 2008 var forbeholdt 14 senge, mens der fra 2009-2012 var forbeholdt 18 senge.
2) Herfra skal fratrækkes fire sengepladser som forventes lukket i løbet af de kommende år som følge af lukningen af
sengepladser placeret i en midlertidig pavillon.

Hovedparten af de voksenpsykiatriske senge i regionen er placeret på skærmede sengeafsnit.
Det betyder, at yderdøren kan være låst ved behov. Herudover har regionen en række lukkede
sengeafsnit (blandt andet i retspsykiatrien) samt et enkelt åbent sengeafsnit. Som det fremgår
af Danske Regioners Benchmarking af psykiatrien 2011 har Region Midtjylland 0,45
sengepladser pr. 1.000 indbyggere (+18 år) til regionens borgere, og er dermed den region
med færrest sengepladser i forhold til befolkningsunderlaget, jf. tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Voksenpsykiatriske sengepladser i 2011
Region

Normerede sengepladser

Sengepladser pr. 1000
indbyggere

Nordjylland

252

0,55

Midtjylland

438

1)

0,45

Syddanmark

533,4

0,57

Hovedstaden

1.103

0,82

Sjælland
Hele landet

347

0,54

2.673,4

0,59

Kilde: Opgørelser for øvrige regioner er hentet fra Benchmarking af psykiatrien 2011, Danske Regioner
1) Ekskl. 18 sengepladser forbeholdt retspsykiatriske patienter fra Grønland efter aftale med Grønlands Selvstyre.
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Formål og målgruppe
Formålet med projektet er, at Region Midtjylland ønsker at styrke den stationære behandling
ved at udvide antallet af sengepladser og dermed øge tilgængeligheden til at sikre mere
hensigtsmæssige behandlingsforløb for den enkelte patient, indlagt i behandlingspsykiatrien.
Målgruppen for de ekstra sengepladser vil være hovedfunktionspatienter på 18 år og derover.

Etablering af 8 sengepladser
Region Midtjylland ønsker at etablere 8 sengepladser til patienter på hovedfunktionsniveau.
Sengene planlægges etableret som en udbygning af sengekapaciteten på eksisterende
sengeafsnit med hovedfunktion, idet det ikke vil være effektivt at nyetablere et sengeafsnit
med kun 8 sengepladser.
Sengepladserne vil blive anvendt til specialiseret udredning, diagnosticering og behandling af
patienter med udgangspunkt i de evidensbaserede referenceprogrammer, som er udarbejdet
af Sundhedsstyrelsen, samt de fællespsykiatriske retningslinjer udarbejdet af Region
Midtjylland for udredning og behandling af de enkelte psykiatriske sygdomme under
indlæggelse. I forbindelse med indlæggelsesforløb vil dette blandt andet indebære
farmakologisk behandling, miljøterapeutiske behandlingsformer, psykoterapeutisk behandling
samt observation for og udredning af somatisk lidelse.
Udskrivning fra sengeafsnittet skal ske i henhold til aftalerne i den sundhedsfaglige del af
sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Midtjylland og vil tage udgangspunkt i
principperne om at:
Planlægning af overgange m.v. ved udskrivningen, begynder hurtigst muligt efter
indlæggelse.
Kommunen orienteres, så snart det viser sig, at patienten efter udskrivning har brug for
en social indsats.
Afdelingen understøtter kontakten mellem patienten og relevante kommunale
medarbejdere.
Alle relevante samarbejdsparter involveres i udarbejdelse af udskrivningsplaner og evt.
udskrivningsaftaler/koordinationsplaner, hvor der er behov for dette.
Relevante samarbejdsparter for sengeafsnittet er pårørende, kommunen (f.eks. myndighed,
socialpsykiatrien, misbrugsområdet og pensions-/arbejdsmarkedsområdet),
almenpraktiserende læge og evt. kriminalforsorgen.

Sammenhæng til øvrige initiativer
Som beskrevet indledningsvis er Region Midtjylland i gang med en omstillingsproces i forhold
til organiseringen af den psykiatriske behandling. Omstillingen tager dels udgangspunkt i
princippet i ’Psykiatriplan for Region Midtjylland’ om specialisering i forhold til sygdomsgrupper
og dels i Sundhedsstyrelsens specialeplan, hvor specialiseringen tager udgangspunkt i
sygdommens kompleksitet.
Specialiseringen i forhold til sygdomsgrupper gælder både ambulante enheder og sengeafsnit
med henblik på at opnå synergi og samspil mellem den ambulante og stationære
behandlingsindsats. Hensigten hermed er at skabe sammenhængende patientforløb for
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patienten, hvor patienterne behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres
sygdom, som det anbefales i Sundhedsstyrelsens ’National strategi for psykiatri’ fra 2009.
I forhold til de 8 sengepladser vil der blandt andet være et samarbejde med regionens
diagnosespecialiserede ambulante tilbud om sammenhængende patientforløb samt deltagelse i
behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser i samarbejde med regionens ambulante tilbud
til dobbeltdiagnosepatienter.

Personale
Personalegruppen vil være tværfagligt sammensat og bestå af læger, plejepersonale
(sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter mv.), ergo-/fysioterapeut, psykolog samt
lægesekretær. Uanset placeringen af sengene vil ansvaret for behandlingen være placeret hos
en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.
Normeringen til de 8 senge forventes at være:
- 1,5 special-/overlæge
- 1 afdelingssygeplejerske
- 14 plejepersonaler
- 1 ergo-/fysioterapeut / psykolog
- 1 lægesekretær

Effekt, dokumentation og opfølgning
Succeskriterier
- At der er sket en udvidelse af Region Midtjyllands samlede sengekapacitet.
- At der generelt er en belægningsprocent på sengepladserne på 90.
- At antallet af stationære patientforløb øges med 1,5 procent i projektperioden

Måling af succeskriterierne
Årlig opgørelse over normerede sengepladser i psykiatrien.
Årlig opfølgning på belægningsprocenten.
At antallet sygehusudskrivninger øges med 1,5 procent målt i forhold til 2011.
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Budget
Tabel 3: Samlet driftsbudget inkl. moms (P/L-2012)
Aktivitet

Lønudgifter

1)

Helårsbudget
pr. seng

Helårsbudget
2013

Helårsbudget
2014

Helårsbudget
2015

(1000 kr.)

(1000 kr.)

(1000 kr.)

(1000 kr.)

1.172

9.376

9.376

9.376

Øvrige udgifter2)

133

1.064

1.064

1.064

Driftsbudget i alt

1.305

10.440

10.440

10.440

1) overlæge, afdelingssygeplejerske, afdelingslæge, sygeplejersker, ergo-/fysioterapeut, psykolog samt lægesekretær.
2) Kost, aktiviteter, anskaffelser, efteruddannelse, revision samt øvrige administrative udgifter.

I alt ansøger Region Midtjylland om 31.320.000 kr. (P/L-2012) i projektperioden til 8
sengepladser.
Region Midtjylland er ved at undersøge, om der vil være mulighed for at etablere yderligere
sengepladser indenfor bevillingen, idet de 8 sengepladser etableres som marginalsenge i
forlængelse af eksisterende sengeafsnit. Hvis dette viser sig muligt, vil Region Midtjylland
fremsende en tilrettet projektbeskrivelse.

Oversigt over udbetaling
Region Midtjylland ønsker satspuljetilskuddet udbetalt i henhold til nedenstående
betalingsoversigt. Det ansøgte beløb er i udbetalingsoversigten fraregnet de 9,9 % til
finansiering af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering:
Tabel 4:Betalingsoversigt (P/L-2012)
Kvartal
Beløb
(1.000 kr.)
1. halvår 2013
4.704.271
2. halvår 2013
4.704.271
1. halvår 2014
4.704.271
2. halvår 2014
4.704.271
1. halvår 2015
4.704.271
2. halvår 2015
4.704.271
I alt
28.225.627
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