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1. Indledning
Der er i satspuljen 2015-2018 afsat 2,2 mia. kr. til psykiatriområdet
til fem hovedområder. Det drejer sig om
1.
2.
3.
4.
5.

Mere kapacitet af høj kvalitet.
Flere og bedre kompetencer i psykiatrien.
En moderne psykiatri – bedre fysiske faciliteter.
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien.
Reservation til psykiatri.

Puljerne fordeles enten via bloktilskud eller efter ansøgning fra
regionerne.
Notatet redegør for de foreløbige overvejelser vedrørende
udmøntning af bloktilskuddene og ansøgninger fra Region Midtjylland
med henblik på drøftelse i det rådgivende udvalg.
2. Puljen ”Mere kapacitet af høj kvalitet”.
Formålet med puljen er at udbygge kapaciteten i psykiatrien med
fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af
evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider.
Der er på landsplan afsat 200 mio. kr. i 2015 og herefter 300 mio. kr.
årligt fra 2016 og fremefter. Midlerne fordeles via bloktilskudsnøglen.
Forslag til udmøntning:
Psykiatrien er godt i gang med initiativer til at nedbringe ventetiden,
bl.a. via produktionsplanlægning, optimering af arbejdsgange,
anvendelse af pakkeforløb. Sidstnævnte er eksempler på anvendelse
af evidensbaserede metoder. Herudover er kapaciteten udvidet
betydeligt i 2014.

j.nr.1-31-72-100-14
Side 1

Kapacitetsudvidelsen i 2014 er finansieret ved overførte midler fra 2013, engangsbevilling fra
Regionsrådet og engangsprioriteringer indenfor psykiatriens budget.
De tilførte midler muliggør, at den høje aktivitet i 2014 kan videreføres i 2015. Der forventes
endvidere mulighed for en mindre aktivitetsudvidelse, som kan være med til at opsuge det
stadigt stigende henvisningstal.
I forbindelse med gennemførelse af investeringsplanen har Regionsrådet med vedtagelsen af
budgettet for 2015 reduceret budgettet til psykiatrien med 12,8 mio. kr. De 7,8 mio. kr. findes
ved at reducere de 42,7 mio. kr. der er afsat i satspuljerne til øget kapacitet.
Men samtidig fastholdes et aktivitetsniveau svarende til de 42,7 mio. kr.
Der er således afsat 35 mio. kr. til øget aktivitet i 2015.
Midlerne vil i 2015 ligesom i 2014 blive lagt ud til de enkelte psykiatriske afdelinger med
henblik på at øge antallet af patienter, der udredes og behandles i psykiatrien. Samtidig med
at der er afsat en meraktivitetspulje, som målrettet anvendes med det formål at øge
aktiviteten i de afdelinger og områder, hvor behovet er størst. En del af midlerne må forventes
anvendt til betaling for udredning og behandling hos de 3 private leverandører, som regionen
har indgået aftale med.
3. Puljen ”Flere og bedre kompetencer i psykiatrien”.
Formålet med puljen er at tilskynde til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien,
herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang.
Der er på landsplan afsat i alt 200 mio. kr. til formålet, fordelt med 39 mio. kr. i 2015, 84 mio.
kr. i 2016, 54 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr. i 2018. Midlerne fordeles via bloktilskud.
Forslag til udmøntning:
Med udgangspunkt i ’Regeringens handleplan - 2014’, ’Psykiatriplan 2013-2016’, ’Kvalitet i
psykiatrien’, og ’Psykiatri 2016’, anbefales det, at midlerne anvendes på følgende tre områder:
1. Allerede aftalte nationale kompetenceudviklingstiltag omfattende bedre diagnosticering
og psykopatologi samt retspsykiatrisk område.
2. Uddannelse i relation til tvangsprojektet.
3. Strategi for kompetenceudvikling, som kommer til at omfatte basisuddannelse for alle,
specialespecifikke områder og særligt udvalgte områder.
4. Puljen ”En moderne psykiatri – bedre fysiske faciliteter”.
Formålet med puljen er at forbedre de fysiske rammer i psykiatrien, fx til enestuer, bedre
fælles- og udearealer til rekreative og sociale aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante
psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og den kommunale indsats
m.v.
Der er afsat i alt 700 mio. kr. til formålet, fordelt med 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. i
2016 og 2017. Midlerne fordeles med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen og på baggrund af
projektansøgninger fra regionerne.
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Forslag til ansøgning:
Det er aftalt mellem regionsdirektørerne, at der kun kan søges til projekter, der allerede er
optaget på investeringsoversigten. I Region Midtjylland er det kun psykiatriens nye bygninger i
Gødstrup, der står i investeringsoversigten, hvorfor der planlægges ansøgning om midler til
dette projekt.
Psykiatriens bygninger i regionspsykiatrierne i Horsens, Randers og Viborg – Skive skal bruges
mange år endnu, hvorfor det er vigtigt både at vedligeholde og udvikle bygningerne, så de
modsvarer de bygningsmæssige krav psykiatrien stiller de kommende år.
Som forberedelse til budgetforhandlingerne vedrørende budget 2016 vil der blive igangsat et
arbejde, der skal ende med en bygningsmæssig masterplan for de tre regionspsykiatriers
bygninger. Masterplanen forventes dog først gennemført 2021/22.
5. ”Målrettet fokus på sikkerhed for patienter og personale”.
Der er ikke afsat særskilte midler, men der samles op på igangværende initiativer.
Opsamlingen skal danne grundlag for drøftelse i satspuljekredsen til efteråret om behovet for
eventuelle analyser eller vidensopsamling om, hvordan sikkerheden effektivt kan sikres i den
samlede psykiatri.
Forslag til udmøntning:
Som led i det generelle sikkerhedsarbejde i Psykiatri og Social arbejdes der med en fælles
vision for sikkerhedsarbejdet ’Fælles viden – fælles ansvar – sikkerhed for alle’, og der er
udarbejdet en sikkerhedsmodel for behandlingspsykiatrien. Modellen er fulgt op med lokale
sikkerhedsplaner på de enkelte afdelinger. Under overskriften ’Vi er hinandens sikkerhed’ er
der er gennemført en række fokusskabende tiltag, som alle er iværksat for at understøtte
implementeringen af sikkerhedsplanerne og som bidrag til udvikling af en sikkerhedskultur,
hvor det er grundtanken, at systematik og faglighed går hånd i hånd.
Som tillæg til et lokalt fokus på sikkerhedsarbejdet er der også et fælles tværgående fokus på
ledelsesniveau og i MED organisationen, hvor arbejdet med sikkerhed løbende tematiseres,
blandt andet i en nedsat Styregruppe for sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social.
Endelig gøres sikkerhedsarbejdet til genstand for en løbende ledelsesmæssig fokusering og
monitorering. Der afholdes blandt andre tiltag dialogmøder mellem Psykiatri- og socialledelsen
og de lokale enhedsledelser med tematisering af status for implementeringen af
sikkerhedsmodellen og konkrete initiativer heri.
6. Puljen ”Systematisk inddragelse af patienter og pårørende”.
Der er ikke afsat særskilte midler. Der henvises til sidste års aftale, hvor der blev afsat 9,6
mio. kr. til udvikling og implementering af et koncept for inddragelse af pårørende.
Region Midtjylland sendte en ansøgning til puljen den 31. oktober 2014. Der vides endnu ikke,
om Region Midtjylland får tilsagn til puljen.
Med ansøgningen ønsker Region Midtjylland sammen med Struer Kommune at lave et
tværsektorielt udviklings- og samarbejdsprojekt, som udvikler støtte til og aktiveringen af et
eksisterende netværk til borgere med psykisk sygdom, så forværring af sygdom forebygges,
og der opnås bedret livskvalitet og mestring af hverdagslivet
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7. Puljen ”Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien.
Formålet med puljen er yderligere målrettet fokus på brobygning og koordination til den
kommunale indsats samt skoletilbud i tilknytning til afdelingerne.
Der er afsat i alt 50 mio. kr., fordelt med 11 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 samt 17 mio. kr. i
2018. Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne.
Puljen er en udvidelse af en tilsvarende pulje fra satspuljeaftalen 2014 – 2017. Region
Midtjylland har søgt om midler til et tværfagligt, udgående team i Center for Spiseforstyrrelser
og Skolebørnspsykiatrisk Afsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland,
Risskov, hvor målgruppen vil være børn og unge i alderen 7-17 år henvist til de to steder.
8. Reservation af midler.
Der er reserveret i alt 150 mio. kr. til initiativer indenfor psykologordningen. Midlerne fordeles
med 30 mio. kr. i 2016, 60 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i 2018.
9. Retspsykiatrisk undersøgelse.
Der iværksættes en undersøgelse af nærmere afgrænsede forhold inden for det retspsykiatriske område.
Der er ikke afsat særskilte midler. Der nedsættes en gruppe, der skal kortlægge årsagerne til
stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter og udviklingen i indsatserne. Der nedsættes
herudover en ekspertgruppe til at varetage arbejdet.
Region Midtjylland deltager med en repræsentant i den nedsatte undersøgelsesgruppe.

Side 4

