2.8 Psykiatri
Formål
Psykiatri og Social varetager organisatorisk alle opgaver vedrørende psykiatri- og socialområdet i Region
Midtjylland. Socialområdet er beskrevet under Social.
Udredning og behandling af personer med psykiske lidelser varetages af de psykiatriske afdelinger.
Behandlingstilbuddene omfatter indlæggelse, dagbehandling eller ambulant behandling på psykiatrisk afdeling,
samt dagbehandling eller ambulant behandling lokalt.
Region Midtjylland råder over psykiatriske afdelinger i Vest (Herning og Holstebro), Viborg/Skive/Silkeborg,
Horsens, Randers og Aarhus Universitetshospital, Risskov, hvor der findes tre specialiserede voksenpsykiatriske
afdelinger og en Børne- og ungdomspsykiatriske. afdeling, som har afsnit i Viborg og Vest. Der findes sengeafsnit
på alle afdelinger.
Flere psykiatriske afdelinger har specialiserede funktioner, som dækker større geografiske dækningsområder.
Psykiatri og Social varetager endvidere landsdelsdækkende behandling af læbe/ganespalte-patienter i Vestdanmark, tilbud i form af logopæd bistand til senhjerneskadede patienter og patienter med stemmeproblemer, og
audiologopædisk bistand i tilknytning til regionens audiologiske afdelinger. På sundhedsområdet tilbydes desuden
tidlig indsats via rådgivning i forhold til børn født med fysiske handicaps.

Budget
Efterfølgende tabel viser nettodriftsudgifterne for psykiatri

Mio. kr. 2017-p/l
Nettodriftsudgifter i alt *)

Regnskab

Budget

Budget

2015

2016

2017

1.679,9

1.737,0

1.689,6

2018

Budgetoverslagsår
2019

1.692,7

1.677,5

2020
1.665,3

*) Ordinære drift, dvs. ekskl. satspuljeprojekter m.v.

I budget 2017 er der for bevillingen et vejledende beregnet personaleforbrug på 2.775 helårsstillinger. Sosu-elever
indgår ikke i tallet. Dette er et fald på 100 helårsstillinger i forhold til budget 2016. Faldet skyldes reduktionen af
budget 2017 i forhold til budget 2016.

Aktivitet
Efter besparelser i 2016 råder Psykiatrien pr. 1. januar 2017 over 515 senge, som drives af de ordinære
budgetmidler. 26 af sengene er "lavintensive" senge med en lavere personaledækning. Sengetallet er ekskl. 5
brugerstyrede senge, som er finansieret af satspuljemidler. Projektet er forlænget nogle måneder ind i 2017.
Koncernøkonomi indsætter på baggrund af de nye nationale mål et afsnit vedrørende aktivitets- og måltal for
psykiatrien.

Satspuljer
En del af psykiatrien finansieres af statslige satspuljemidler, som er målrettet konkrete projekter. Projekterne
løber over et antal år. Nedenstående tabel viser omfanget af de satspulje-projekter, der er godkendt tilskud til i
2017.
Oversigt over regionale satspuljemidler
Aftale

Projektnavn

2016
i mio. kr.

2015-18, 2014-17 og tidlligere

Igangværende satspuljeprojekter i alt

2016-2019

Tilsagn fra staten til nye satspuljeprojekter
I alt

20,3
0,0
20,3

De senere år er omfanget af nye satspuljeprojekter reduceret. Dette er bl.a. en følge af, at de fleste projekter er
blevet permanentgjort, samt at en større del af satspuljemidlerne nu gives som bloktilskud. Dette indebærer, at
projekterne indgår i de ordinære budgetmidler.
De igangværende satspuljeprojekter omfatter i alt 6 projekter og dækker i de fleste tilfælde en 4-årig periode.
I 2017 har staten givet tilsagn om tilskud på 20,3 mio. kr. til projekterne, hvilket er en reduktion i forhold til budget
2016 på 11 mio. kr. De konkrete tilskud er dog baseret på de faktisk afholdte udgifter i det enkelte år.
Tilskudsbeløbene kan ikke overstige det totalt fastsatte tilskud til det enkelte projekt.

