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Succeskriterier for initiativer i budgetforliget for 2019
Baggrund
Nedenstående oversigt over succeskriterier for udmøntning af budgetforliget er målrettet afrapportering til de politiske udvalg, og skal
fremsendes 2 gange årligt.
Ved flere tiltag afventes endelige beslutning om udmøntning af midlerne.
Der vil blive udarbejdet succeskriterier for disse initiativer, når den
endelige udformning af tiltaget er besluttet.
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Succeskriterier for udmøntning af midler til løft af Psykiatrien
Tiltag
Øget personalebemanding og
kapacitet – buffersenge og øget
personalebemanding AUH Psykiatrien

Overordnet mål
Øget kapacitet i AUH Psykiatrien.

Indikator
Belægning på buffersenge 25 %
af tiden i Afdeling for Psykoser
(AfP), Afdeling for Depression og
Angst (ADA) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).
Følges i forbindelse med målbilledet:
 Overholdelse af udredningsog behandlingsretten
 Nedbringelse af tvang
 Nedbringelse af genindlæggelser.

Øget personalebemanding og
kapacitet – sengeafsnit i Viborg

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

Øget anvendelse af peermedarbejdere

Øget anvendelse af peermedarbejdere.

Øget tværfaglig personalenormering

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

Rekruttering, fastholdelse og
ledelsesudvikling
Tværfagligt udgående teams i
børne- og ungdomspsykiatrien
(TUT)

Succeskriterier defineres når de
konkrete tiltag er besluttet.
Fastholdelse af opnåede resultater ved satspuljeprojektets udløb
2018.

Opgøres kvartalsvist.
Følges i forbindelse med målbilledet:
 Overholdelse af udredningsog behandlingsretten
 Nedbringelse af tvang
 Nedbringelse af genindlæggelser
Øvrige indikatorer fastlægges i
forbindelse med beslutning om
hvor og hvornår de yderligere
sengepladser etableres.
Ansættelse af peer-medarbejdere i psykiatrien inden udgangen
af 2020 er steget fra 15 ansættelser pr. oktober 2018 til 25,
afhængig af timetallet, svarende
til bevillingen, ved udgangen af
2019.
Andelen af pædagoger, fysio- og
ergoterapeuter mv. er steget i
perioden ultimo 2018 til ultimo
2019.

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

Videreudvikling af AUH Psykiatrien og de højtspecialiserede funktioner
Videreførelse af kreativt værksted AUH Psykiatrien

Afholdelse af konference vedr.

Succeskriterier formuleres når
der er truffet endelig beslutning
om konkret anvendelse af midlerne.
Det kreative værksted videreføres.

Afholdelse af konference vedr.

Indlagte og ambulante patienter
har adgang til kreative aktiviteter.
(Succeskriteriet udgår fra skemaet når værkstedet er etableret)
Afholdelse af konference i 2019.
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Åben Dialog

Opkvalificering af viden om autisme i voksen- og retspsykiatrien

Åben Dialog

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

Udgående ambulant aktivitet
(harmonisering)

Øget harmonisering af den udgående ambulance aktivitet

Styrkelse af den ambulante virksomhed

Endelig fastlæggelse af succeskriterier afventer rammepapir,
der udarbejdes i samarbejde
med kommuner og almen praksis
Udredningen og behandlingen af
ambulante patienter styrkes.

Styrket samarbejde med pårørendeorganisationer og civilsamfundet

Samarbejdet med pårørendeorganisationer styrkes.

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

Mindhelper.dk (nationalt initiativ)

Mindhelper.dk er tilgængeligt for
unge i Region Midtjylland.

(Succeskriteriet udgår fra skemaet når konferencen er afholdt)
Kompetenceudviklingstiltag afholdt i 2019 med deltagelse af
medarbejdere fra Psykiatrien og
Specialområde Autisme.
(Succeskriteriet udgår fra skemaet når tiltagene er afviklet)
Patienterne har ensartet mulighed for kontakt til tilbuddene i
regionen, dag, aften og weekend.

Følges i forbindelse med målbilledet:
 Overholdelse af udredningsog behandlingsretten
 Nedbringelse af tvang
 Nedbringelse af genindlæggelser
Indgåelse af aftale i 2019 med
pårørendeorganisationer om en
øget indsats på området.
(Succeskriteriet udgår fra skemaet når aftalen er indgået)
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.
Tilbuddet er tilgængeligt pr. 1.
januar 2019.
Der sker opfølgning i regi af
Danske Regioner. Indikatorer er
endnu ikke fastlagt.

Side 3

