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Som det fremgår af forligsteksten skal forslaget ses i sammenhæng
med satspuljeaftalen 2019 – 2022, hvor der er afsat 5 mio. kr. årligt
på landsplan, samt de 80 mio. kr., der er afsat i finansloven for 2018
til udbredelse af de akutte psykiatriske udrykningstjenester i
regionerne i 2018 – 2021. De akutte udrykningsteam skal være et
alternativ til indlæggelse til borgere med behov for akut psykiatrisk
behandling. Det er forventningen, at der bliver en bedre geografisk
dækning.
Fremtidige krav til de udgående ambulante teams:
Der er aktuelt udgående ambulante teams i alle optageområder, som
alle laver hjemmebehandling. Der er dog variation i økonomi og
åbningstider.
Forslaget til fordeling af de 8 mio. kr. årligt fra budgetforliget, samt
de 4 mio. kr. årligt fra finansloven skal sikre, at der i alle
optageområderne er udgående ambulante teams, som kan opfylde
følgende krav:
 er tilgængelig i dag- og aftentid, inklusiv weekender
 har mulighed for hjemmebesøg op til flere gange dagligt
 har hurtig responstid
 tilbyder korterevarende intensivt ambulant forløb på 4 – 8
uger
 tilbyder et intensivt behandlingstilbud, som kan træde i stedet
for en indlæggelse – enten ved at forebygge indlæggelse eller
ved medvirke til tidlig udskrivning
 tager tidlig kontakt til relevante samarbejdsparter for sikre en
god overgang
 har adgang til psykiaterbistand
 skal yde rådgivning til og samarbejde med kommunale
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akuttilbud på psykiatri-området.
Forslag til deling af de 8 mio. kr.
De 8 mio. kr. foreslås fordelt efter følgende principper:
 Det aktuelle budget på ca. 21 mio. kr. for de 8 udgående funktioner i regionen er lagt
sammen med de 8 mio. kr., hvilket giver ca. 29. mio. kr., og fordelt efter
befolkningsgrundlaget.
 det aktuelle budget for den udgående funktion i optageområdet er fratrukket den andel,
af de ca. 29 mio. kr., som optageområdet skal have.
Konsekvensen af den fordeling betyder, at der vil være relativt få midler til at styrke
Mobilteamet Viborg-Skive, Regionpsykiatrien Midt, da hjemmebehandlerteamet i Psykiatriens
Hus i Silkeborg har mere end 0,5 mio. kr. for meget set i forhold til befolkningsgrundlaget i
Silkeborg Kommune. Derfor er der søgt om 2 mio. kr. af midlerne fra finanslove 2018 til
styrkelse af Mobilteam Viborg-Skive.
De øvrige 2 mio. kr. fra finansloven 2018 er søgt til Regionspsykiatrien Vest til styrelse af
Mobilteamet i Herning. Samtidig er den andel af de af de 8 mio. kr. som Regionspsykiatrien
Vest skulle have haft, blevet reduceret med 1 mio. kr. som er fordelt på de 3 øvrige
optageområder.
Resultatet er, at optageområderne for Regionspsykiatrien Vest, Regionspsykiatrien Randers,
AUH Psykiatrien og Regionspsykiatrien Horsens har en andel af det samlede budget svarende
til deres andel af befolkningsgrundlaget, mens Regionspsykiatrien Midt på grund af
Psykiatriens Hus i Silkeborg ligger over.
Det endelig forslag til fordeling af midlerne ses i nedenstående skema.
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De 4 mio. kr., som bliver delt mellem Regionspsykiatrien Midt og Regionspsykiatrien Vest,
løber foreløbig indtil udgangen af 2021, hvorefter der vil mangle 4 mio. kr. årligt for at kunne
fastholde den samlede kapacitet i de udgående ambulante teams i hele regionen.
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