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Status på målopfyldelsen for udmøntning af midler til løft af Psykiatrien, oktober 2019
I budgetforliget for 2019 afsatte forligspartierne 50 mio. kr. årligt fra 2019 til et løft af psykiatrien. Regionsrådet har
efterfølgende vedtaget succeskriterier for målopfyldelsen på mødet i april 2019. I henhold til budgetforliget skal der
afgives halvårlige afrapporteringer til regionsrådet på udmøntningen af midlerne og målopfyldelsen.
I det følgende gives den første halvårlige status på målopfyldelsen pr. oktober 2019. For hvert tiltag beskrives det
overordnede mål, det/de af regionsrådet fastsatte suceskriterie(r) samt status på målopfyldelsen.
Enkelte af tiltagene er gennemført. Disse udgår af skemaet ved næste afrapportering, som fremlægges for regionsrådet
i maj 2020.
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Side 1

Tiltag
Øget personalebemanding
og kapacitet –
buffersenge og øget
personalebemanding AUH
Psykiatrien

Overordnet mål
Øget kapacitet i AUH
Psykiatrien

Indikator
Belægning på buffersenge max
25 % af tiden i Afdeling for
Psykoser (AfP), Afdeling for
Depression og Angst (ADA) og
Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling (BUA)
Den aftalte reduktion af tvang i
partnerskabsaftalen opnås.
Timer pr. normeret seng i de
enkelte afdelinger
Antal fuldtidsstillinger
Følges i forbindelse med
målbilledet:
 Overholdelse af
udrednings- og
behandlingsretten
 Nedbringelse af
genindlæggelser

Status oktober 2019
Belægning på buffersenge
I perioden januar-september 2019 var
buffersengene i Afdeling for Psykoser i
gennemsnit belagt 27,7% af tiden.
Buffersengene i Afdeling for
Depression og Angst var i samme
periode i gennemsnit belagt 26,8% af
tiden. Der er dog store udsving fra
måned til måned.
Buffersengene i Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Afdeling er
finansieret af Psykiatriens egne midler
og indgår derfor ikke.
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Reduktion af tvang
Både Afdeling for Psykoser og Afdeling
for Depression og Angst har nedbragt
antallet af unikke patienter, der
bæltefikseres betydeligt i 2019, men
ligger fortsat over måltallet for 2019.
Unikke patienter, der bæltefikseres:
Afdeling for Psykoser:
Status september 2018: 76
Status september 2019: 50
Måltal september 2019: 38
Afdeling for Depression og Angst:
Status september 2018: 57
Status september 2019: 38
Måltal september 2019: 32
Antal fuldtidsstillinger
Opgøres som antallet af registrerede
årsværk for plejepersonale på
sengeafsnittene pr. seng inkl. betalt
fravær (ferie, kurser, sygdom mv.) og
timelønnede via lønsystemet, men
eksklusiv VikarMidt og øvrige
vikarbureauer samt de særlige
pladser.
Der er på begge afdelinger sket en
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stigning i antallet af plejepersonale pr.
normeret seng efter tildelingen af
midler.
Antal plejepersonale pr. seng
Afdeling for Psykoser:
Januar-september 2018: 1,47
Januar-september 2019: 1,74
Afdeling for Angst og Depression:
Januar-september 2018: 1,49
Januar-september 2019: 1,68
I 2018 var der for hele psykiatrien
1,58 plejepersonale pr. seng.
En stigning på 0,5 årsværk i hele
psykiatrien vil koste ca. 100-105 mio.
kr. årligt.

Øget personalebemanding
og kapacitet – sengeafsnit
i Viborg

Afventer politisk beslutning om
udmøntning, herunder rammer
udmeldt fra statslig side

!0 mio. kr. øremærket til øget
normering vil kunne hæve antallet af
årsværk i hele psykiatrien med ca.
0,05 svarende til ca. 3%.
Der er med budgetforliget for 2020
afsat midler til anlæg af
sengeafsnittet. På regionsrådsmødet i
november fremlægges en sag om det
nye sengeafsnit med henblik på
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Øget anvendelse af peermedarbejdere

Øget anvendelse af peermedarbejdere

Ansættelse af peermedarbejdere i psykiatrien
inden udgangen af 2020 er
steget fra 15 ansættelser pr.
oktober 2018 til 25, afhængig
af timetallet, svarende til
bevillingen.

endelig beslutning om placering.
Der er i 2019 ansat 17 flere peermedarbejdere end i 2018, hvilket
overstiger målet om 10 flere
ansættelser inden udgangen af 2020.
Der planlægges med ansættelse af
yderligere 5 medarbejdere primo
2020.
De 17 nye peer-medarbejdere er ansat
i deltidsstillinger på ned til 8-10 timer.
Ansættelserne forventes derfor også i
2020 at holde sig inden for de
bevilgede midler.

Øget tværfaglig
personalenormering

Personalesammensætningen i
RP Horsens, RP Vest og RP
Randers er mere tværfaglig.

Antallet af pædagoger, fysioog ergoterapeuter mv. er
steget i perioden ultimo 2018
til ultimo 2019.

Opgørelsen omfatter ergoterapeuter,
fysioterapeuter, pædagoger, lærere og
diætister. Da data fra september
endnu ikke er valide, tages der
udgangspunkt i august-data. Samlet
set er der sket en klar stigning i
antallet af tværfaglige medarbejdere.
Antal tværfaglige medarbejdere
Regionspsykiatrien Horsens:
2018: 4,3
2019: 4,9
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Regionspsykiatrien Vest:
2018: 24,5
2019: 31,4

Rekruttering, fastholdelse
og ledelsesudvikling

Succeskriterier defineres når
de konkrete tiltag er besluttet.

Tværfagligt udgående
teams i børne- og
ungdomspsykiatrien
(TUT)

Fastholdelse af opnåede
resultater ved
satspuljeprojektets udløb
2018.

Varighed af indlæggelser
Genindlæggelser (målbillede)
Opgøres årligt og første gang
ultimo 2019

Regionspsykiatrien Randers:
2018: 19,3
2019: 22,8
I samråd med afdelingsledelser fra alle
psykiatriske afdelinger har Psykiatri og
Social identificeret og igangsat syv
tiltag. Psykiatri- og Socialudvalget
forelægges på mødet i november
forslag til succeskriterier.
Der tages udgangspunkt i data for
perioden januar-september i 2017 og
2019. 2018 er udeladt, da TUT først
fik tildelt midler ultimo 2018 og derfor
var under delvis afvikling i dette år.
Data omfatter alle patienter på
afsnittene og ikke kun patienter
tilknyttet TUT.
Varighed af indlæggelser
(Gennemsnitlig liggetid)
Den gennemsnitlige liggetid er faldet
og er lavere end ved den sidste
statusevaluering af TUT.
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Skolebørnsafsnittet Skejby:
2017: 66,79 dage
2019: 50,11 dage
Center for Spiseforstyrrelser:
2017: 61,5 dage
2019:47,28 dage
Genindlæggelser
Genindlæggelser omfatter patienter,
der genindlægges inden for 30 dage
efter udskrivning. Genindlæggelser
kan være udtryk for god klinisk
praksis, f.eks. ved patientstyrede
indlæggelser.
På skolebørnsafsnittet i Aarhus og
Center for Spiseforstyrrelser var der i
alt 7 genindlæggelser i 2017. Primo
oktober 2019 har der i alt været 6
genindlæggelser på de to afsnit.

Videreudvikling af AUH
Psykiatrien og de
højtspecialiserede

Succeskriterier formuleres når
der er truffet endelig
beslutning om konkret

Det tyder derfor på, at det er lykkedes
at nedbringe den gennemsnitlige
liggetid uden at øge antallet af
genindlæggelser.
Der har i 2019 været fokus på tre
områder.
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funktioner

anvendelse af midlerne

Videreførelse af kreativt
værksted i AUH
Psykiatrien

Det kreative værksted
videreføres.

Afholdelse af konference
vedr. Åben Dialog

Opkvalificering af viden
om autisme i voksen- og
retspsykiatrien

Afholdelse af konference vedr.
Åben Dialog

Medarbejdere i voksen- og
retspsykiatrien tilegner sig
mere viden om autisme.

Indlagte og ambulante
patienter har adgang til
kreative aktiviteter.
(Succeskriteriet udgår af
skemaet, når værkstedet er
etableret)
Afholdelse af konference i 2019
(Succeskriteriet udgår af
skemaet, når konferencen er
afholdt)
Kompetenceudviklingstiltag
afholdt i 2019 med deltagelse
af medarbejdere fra
Psykiatrien og Specialområde
Autisme
(Succeskriteriet udgår af
skemaet, når tiltagene er
afviklet)

Psykiatri- og Socialudvalget
forelægges på mødet i november
forslag til succeskriterier.
Der er etableret to mobile kreative
værksteder i AUH Psykiatrien pr. 1.
april 2019.
Succeskriteriet udgår derfor af
skemaet ved opfølgningen i maj 2020.
Konferencen afholdes den 14.
november 2019.
Succeskriteriet udgår derfor af
skemaet ved opfølgningen i maj 2020.
I samarbejde mellem Psykiatrien og
Specialområde Autisme afholdes i
2019 to kurser med henblik på at
opkvalificere den nuværende viden om
autisme. Det ene kursus er målrettet
plejepersonale, mens det andet er
målrettet læger og psykologer.
Succeskriteriet udgår derfor af
skemaet ved opfølgningen i maj 2020.

Side 8

Udgående ambulant
aktivitet (harmonisering)

Øget harmonisering af den
udgående ambulante aktivitet
Endelig fastlæggelse af
succeskriterier afventer
rammepapir, der udarbejdes i
samarbejde med kommuner
og almen praksis

Patienterne har ensartet
mulighed for kontakt til
tilbuddene i regionen dag,
aften og weekend

Overordnet set er det lykkedes at
ensarte muligheden for kontakt til
tilbuddene i regionen dag, aften
weekend. I enkelte tilfælde er tiltaget
endnu ikke fuldt udbredt til enten
aften eller weekend grundet
udfordringer med at rekruttere erfarne
og kompetente medarbejdere eller sen
igangsættelse.
Status på rammepapiret:
Rammepapir for tværsektorielt
samarbejde om regionale udgående
teams i psykiatrien fremlægges til
godkendelse i
Sundhedskoordinationsudvalget den
30. oktober og for Praksisplanudvalget
den 26. november 2019. Det
forventes, at rammepapiret
fremlægges for regionsrådet i
december 2019 med henblik på
ikrafttrædelse 1. januar 2020.
2020 betragtes som et testår.
Samarbejdet om de udgående teams
evalueres primo 2021.
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Styrkelse af den
ambulante virksomhed

Udredningen og behandlingen
af ambulante patienter
styrkes.

Følges i forbindelse med
målbilledet:
 Overholdelse af
udrednings- og
behandlingsretten
 Nedbringelse af tvang
 Nedbringelse af
genindlæggelser

I samtlige afdelinger har de tildelte
midler medført en styrkelse af
ambulatorierne i forhold til ansættelse
af læger, psykologer og
sygeplejersker.
Udrednings- og behandlingsretten
Psykiatrien har endnu ikke valide tal
efter overgangen til LPR 3.
Nedbringelse af tvang
Psykiatrien har samlet set nedbragt
antallet af unikke patienter, der
bæltefikseres, betragteligt. Det
forventes, at Psykiatrien overholder
måltallet for 2019 eller vil være tæt på
overholdelse.
Antal unikke patienter, der
bæltefikseres, i perioden januarseptember:
2018: 280 unikke patienter
2019: 208 Unikke patienter
Måltal september 2019: 202 unikke
patienter
Måltal ultimo 2019: 269 unikke
patienter
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Nedbringelse af genindlæggelser
Antallet af genindlæggelser i
psykiatrien som helhed er opgjort for
perioden januar-september i
henholdsvis 2018 og 2019. Der er sket
et fald i antallet af genindlæggelser på
7%.

Styrket samarbejde med
pårørendeorganisationer
og civilsamfundet

Samarbejdet med
pårørendeorganisationer
styrkes.

Indgåelse af aftale i 2019 med
pårørendeorganisationer om en
øget indsats på området.
(Succeskriteriet udgår fra
skemaet når aftalen er
indgået)

Styrket samarbejde med
kommuner og almen
praksis (den nære
psykiatri)

Identificering af konkrete
indsatser i almen praksis samt
kommuner mhp. tidlig
opsporing og forebyggelse af
psykisk sygdom

Der igangsættes
prøvehandlinger med henblik
på vurdering af indgåelse af
aftaler i regi af
sundhedsaftalen med
kommuner og almen praksis
om konkrete initiativer på
området i 2019.

2018: 1393 genindlæggelser
2019: 1292 genindlæggelser
Regionsrådet godkendte i september
2019 en samarbejdsaftale med Sind
Pårørenderådgivning om
psykoedukationsforløb for pårørende
til psykisk sårbare.
Succeskriteriet udgår derfor af
skemaet ved opfølgningen i maj 2020.
Der er igangsat 11 initiativer i regi af
Alliancen om den nære psykiatri.
Initiativerne omhandler de to
prioriterede målgrupper fra
sundhedsaftalen (mental sundhed hos
børn og unge samt voksne borgere
med svær psykisk sygdom).
Derudover er der et tværgående
initiativ vedr. IT og kommunikation
samt et initiativ, der vedrører
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selvskade. Initiativerne er i forskellige
processer, hvor nogle udvikles og
afprøves i klyngeregi, mens andre
udvikles i tværsektorielle
arbejdsgrupper.
Der forventes en tidlig afrapportering
d. 12. november samt en status på
arbejdet på en politisk konference d.
14. januar.

Mindhelper.dk (nationalt
initiativ)

Mindhelper.dk er tilgængeligt
for unge i Region Midtjylland.

Tilbuddet er tilgængeligt pr. 1.
januar 2019.
Der sker opfølgning i regi af
Danske Regioner. Indikatorer
er endnu ikke fastlagt.

Fokus vil derefter være på at indgå
aftaler og sprede de gode løsninger,
der på baggrund af afprøvning viser
positive resultater.
Tilbuddet har været tilgængeligt for
unge i Region Midtjylland siden 1.
januar 2019.
Succeskriteriet udgår derfor af
skemaet ved opfølgningen i maj 2020.
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