Orientering om de strategiske årsplansindsatser
HMU d. 26-02-21

Psykiatriens vision og
strategiske
årsplansindsatser 2021
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Indsatsområder 2021
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Spor 1: Øget inddragelse og
samarbejde med patienter og
pårørende
Implementering
Patient- og
pårørendepanelets
anbefalinger
Modtagelse af
førstegangsindlagte

Opgave i 2021
Anbefalingerne skal ud og leve
både i driften og udviklingen af
psykiatrien
Prøvehandling udbredes til alle
afdelinger – opfølgning på
driftsmøder

Status
Implementering
Implementering

Udviklingsindsatser
Udvikling af samarbejdet med I første omgang revision af
de pårørende
indkaldelsesbreve

Udvikling
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Spor 2: Bedre sammenhængende
patientforløb (sekundær sektor)
Implementering
Forløbsbeskrivelse for
indlagte patienter
Patientstyrede ambulante
forløb

Opgave i 2021
Fortsat afprøvning.
Evalueringen foregår nationalt
Konceptet godkendt af HL.
Præsenteres for AL
Klar til udrulning fra Q3 2021

Status
Udvikling -> Implementering

Implementering

Udviklingsindsatser
Bedre flow: Både internt
mellem afsnit og ambulant
samt mellem afdelinger

Er en vedvarende stor udfordring Udviklingsopgave
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Spor 3: De sværest syge
Implementering
PAL
Intensive senge
Identifikation af de mest
komplekse patienter

Opgave i 2021
Målgruppe justeret – høringsfrist
15. januar 2021
Etableret.
Monitoreringen ligger hos HL og
SST
Screeningsværktøj udviklet. Skal
afprøves i større skala i
afdelingerne - opfølgning på
driftsmøder

Status
Implementering

Vedvarende fokus med henblik
på at kunne leve op til de
nationale mål
Nyt koncept klar Q4 2021.
Gennemførelse af prøvehandling
i en pilotafdeling

Udvikling

Implementering
Udvikling -> Implementering

Udviklingsindsatser
Tvang
LKT - tvang

Udvikling
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Spor 4: Det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen,
på tværs af psykiatri, kommuner og
praksissektor
Implementering
Bostedsteams og
selvskadeteams

Opgave i 2021
Status
Under udvikling/afprøvning i
Udvikling -> Implementering
afdelingerne. Dækker over to
koncepter, men er i flere
afdelinger organisatorisk lagt
sammen
Indholdet ikke fuldt ud beskrevet
endnu.
Styregruppen for selvskade er
fagligt ansvarlig for
implementeringen ift selvskade

Udviklingsindsatser
Selvskade

Udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner

Både ift. konceptet og Alliancen
er der et tværsektorielt spor
(stor snitflade til
implementeringen af
selvskadeteams)
Antallet foreløbigt nået.
Fokus på kvalitet og værdi for
patienten/borgeren

Udvikling

Udvikling
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Spor 5: Udvikling ... (nyt navn til
sporet)
Implementering
Forskningsstrategi

Opgave i 2021
Klar medio 2021

Status
Udvikling -> implementering

Talentspor og
forskningsforum
Samarbejdet med Steno
Diabetes Center
Generisk model for
samarbejde ml. HF og RF
Udviklingsindsatser

Følges

Implementeret

Opfølgning på samarbejdsaftalen
Monitoreres af årsplansporet
Prøvehandlinger bl.a. ift psykose
og affektiv

Udvikling -> Implementeret

Sikre infrastruktur således at
det er tydelig hvordan hele
hospitalet kan bidrage til
forskningen og hvordan
forskningen formidles ud i
hele hospitalet

Udviklingsarbejdet skal
påbegyndes

Udvikling

Afprøvning -> Udbredelse
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Spor 6: En god og attraktiv
arbejdsplads

Implementering
Psykiatriens introduktion

Opgave i 2021
Skal afprøves i fuldskala

Status
Implementering

Opbygges gradvist
Udarbejde koncept for
Psykiatriakademiet.
Primært en opgave, der løses i
psykiatristaben
Ny opgave

Udvikling -> Implementering

Udviklingsindsats

Psykiatriakademiet

Sikre ledelsespipeline

Udvikling
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Tværgående: Digitalisering

Implementering

Opgave i 2021

Status

Telepsykiatri/
videokonsultation
Pro-psykiatri

Fortsat implementering

Implementering

Fortsat udvikling

Implementering

Udvikling af fælles RPA

Fortsat udvikling

Udvikling -> Implementering

IT-Kompetenceudvikling

Fortsat udvikling

Udvikling -> Implementering

Udviklingsindsatser
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Robust psykiatri –

orientering om proces med fokus
på tværfaglighed og lægerollen
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Langsigtet
plan for
RP Vest

Psykiatriakademi –
en fælles
kompetence
platform for
Psykiatrien

Rekruttering
af
udenlandske
læger (til
flere
afdelinger)

Inddragende proces
hvor alle faggrupper
involveres i
faciliterede sessioner.
Her skal der findes
svar på de to
innovationsspørgsmål.

Proces med
fokus på
tværfaglighed
og lægerollen

Arbejdet med
den robuste
psykiatri

Bedre Iog Hforløb

Fælles
introduktion
for yngre
læger på
tværs af
afdelinger

Fælles
introduktion
for alle
medarbejdere
i Psykiatrien

Samspil
mellem
hovedfunktion
og
regionsfunktion

Centralisering
af
ansættelsesprocessen
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Foreløbig: Rammesætning for
tværgående spor: Robust psykiatri
Samfundsforhold

Sundhedsvæsenet
gennemgår en konstant
transformation for at kunne
tilpasse sig
samfundsudviklingen.

I psykiatrien er
transformationen bl.a.
drevet af en vækst i
patientpopulationen.

Arbejdsmarked og
uddannelse

Implikation/oplevet
konsekvens

Innovationsspørgsmål
der kan hjælpe os til
en robust psykiatri

Der er kamp om
velfærdsuddannede, og den
kamp tiltager.

Efterspørgslen i psykiatrien
er stigende. Der arbejdes
løbende på at udvikle
behandling så behandlingen
tilpasses efterspørgslen.

Hvad skal der til, for at
psykiatrien i Region
Midtjylland fortsat er faglig
og organisatorisk robust – til
gavn for patienterne?

I en periode på adskillige år,
er der uddannet for få
speciallæger i psykiatri, den
udvikling er heldigvis vendt,
men har efterladt et ‘hul’.

Der er en landsdækkende
mangel på speciallæger i
psykiatri, og det giver en
række oplevede
udfordringer.

Hvad skal der til, for at
oplevelsen af mangel på
speciallæger mindskes, uden
blot at ansætte flere læger?
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De faciliterede sessioner
Faciliterede sessioner på tværs af kliniske afdelinger med:
 Speciallæger
 Yngre læger
 Sygeplejersker
 Psykologer
 Social- og sundhedsassistenter
 Ergo- og fysioterapeuter
 Socialrådgivere
 Lægesekretærer
 Pædagoger
Her skal de to innovationsspørgsmål drøftes, og der skal forsøges at finde løsninger:
1) Hvad skal der til, for at psykiatrien i Region Midtjylland fortsat er faglig og
organisatorisk robust – til gavn for patienterne?
2) Hvad skal der til, for at oplevelsen af mangel på speciallæger mindskes uden blot
at ansætte flere læger?
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Foreløbig tidsplan for procesforløb om tværfaglighed og
lægeroller
HL

Løbende orientering og involvering

Præsentation

Beslutning

Løbende orientering og involvering

AL

Kick off: AL
møde 12-02-21

MED

Orientering HMU
d. 26-02-21

Involvering

Orientering til
relevante
interessenter før
mødebooking

Udvikling
Tidslinje:

Samt et løbende spor hvor der arbejdes med, at få
skabt et fundament for implementeringen, så der er
fælles udgangspunkter

Høring i MED, HMU
og LMU

Løbende orientering

Faciliterede sessioner:
Læger, yngre læger,
psykologer, sygeplejersker,
FL’er, SOSU, ergo-fys, soc
rådg og lægesekretærer

Marts

April

Maj

Juni

Præsentation

Høring: Præsentation til
løsninger: specialeråd,
AL-kredsen, FL – Andre?

Design af
løsningsforslag

Procesdesign

Februar

Præsentation

Tilretning af
løsningsforslag

Juli August

September
Oktober
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Fortsat: Foreløbig tidsplan for procesforløb om tværfaglighed
og lægeroller
HL

AL

MED

Efteråret
2021:
Beslutning

Beslutninger om
hvordan
handlingskatalog
bedst
implementeres

Implementering

Beslutninger om
hvordan
handlingskatalog
bedst
implementeres

Implementering

Løbende orientering

Involvering

Udvikling

Tidslinje: Efterår 2021 - 2022
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