Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Status på målopfyldelsen for udmøntning af midler til løft af Psykiatrien, juni 2020
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 anden halvårlige status på målopfyldelsen pr. juni 2020. For hvert tiltag beskrives det
overordnede mål, det/de af regionsrådet fastsatte succeskriterie(r) samt status på målopfyldelsen.
Enkelte af tiltagene er gennemført og er derfor udgået af skemaet. Det gælder:
• Videreførelse af kreativt værksted i AUH Psykiatrien
• Afholdelse af konference vedr. Åben Dialog
• Opkvalificering af viden om autisme i voksen- og retspsykiatrien
• Styrket samarbejde med pårørendeorganisationer og civilsamfundet
• Mindhelper.dk
Den næste afrapportering fremlægges for regionsrådet i februar 2021.
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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,
Afdeling for Depression og Angst
og Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling
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 udredningsog behandlingsretten
• Nedbringelse af
genindlæggelser

Status juni 2020
Belægning på buffersenge
I perioden januar-maj 2020 var
buffersengene i Afdeling for Psykoser i
gennemsnit belagt 10,7% af tiden. I
perioden før corona-nedlukningen af
Danmark, dvs. perioden 1. januar-10.
marts 2020, var belægningen 23,2%.
I perioden januar-maj 2020 var
buffersengene i Afdeling for Depression og
Angst i gennemsnit belagt 15,7% af tiden.
I perioden før corona-nedlukningen af
Danmark, dvs. perioden 1. januar-10.
marts 2020, var belægningen 33,5%.
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 fra 2018, men ligger efter en
hård start på 2020 i øjeblikket over
måltallet. Alle afdelinger i psykiatrien
gennemgår deres indsatser med henblik på
øget fokus på nedbringelse af anvendelsen
af tvang.
Akkumuleret antal unikke patienter, der er
blevet bæltefikseret:
Afdeling for Psykoser:
Status juni 2018: 54
Status juni 2019: 31
Status juni 2020: 35
Måltal juni 2020: 21
Afdeling for Depression og Angst:
Status juni 2018: 44
Status juni 2019: 30
Status juni 2020: 34
Måltal juni 2020: 18
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Antal fuldtidsstillinger
Der er på begge afdelinger sket en stigning
i antallet af plejepersonale pr. normeret
seng efter tildelingen af midler. Data
omfatter ikke i de særlige pladser.
Antal fuldtidsstillinger i marts 2020:
Afdeling for Psykoser: 132 fuldtidsstillinger
Afdeling for Depression og Angst: 118
fuldtidsstillinger
Antal plejepersonale pr. seng
I 2018 var der ca. 1,5 årsværk pr.
normeret seng.

Øget
personalebemanding
og kapacitet –
sengeafsnit i Viborg
(Nu Horsens)

Antal årsværk januar-marts 2020:
Afdeling for Psykoser: 1,82 årsværk
Afdeling for Depression og Angst: 1,62
årsværk
Regionsrådet besluttede på mødet den 27.
november 2019, at det nye
almenpsykiatriske sengeafsnit skal
etableres i Regionspsykiatrien Horsens.
Der planlægges efter, at et projektforslag
fremlægges for regionsrådet i første kvartal
2021. Byggeperioden forventes fra juni
2021 til marts/april 2022. Ibrugtagning vil
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Øget anvendelse af
peer-medarbejdere

Øget anvendelse af peermedarbejdere

Øget tværfaglig
personalenormering

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

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.
Antallet af pædagoger, fysio- og
ergoterapeuter mv. er steget i
perioden ultimo 2018 til ultimo
2019.

ud fra denne tidsplan kunne ske i maj
2022.
Der var ved opgørelsen i maj 2020 ansat
26 peer-medarbejdere i psykiatrien. Peermedarbejderne er ansat i deltidsstillinger
på ned til 6-10 timer.

Opgørelsen omfatter ergoterapeuter,
fysioterapeuter, pædagoger, læger og
diætister.
Antal tværfaglige medarbejdere:
Regionspsykiatrien Horsens:
Ultimo 2018: 4,9
Ultimo 2019: 5,9
April 2020: 6,8
Regionspsykiatrien Vest:
Ultimo 2018: 28,5
Ultimo 2019: 31,5
April 2020: 32,2
Regionspsykiatrien Randers:
Ultimo 2018: 22,3
Ultimo 2019: 23,4
April 2020: 25,7
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Rekruttering,
fastholdelse og
ledelsesudvikling

I 2019 er der i samarbejde med
afdelingsledelserne fra alle de
psykiatriske afdelinger identificeret
og igangsat syv tiltag i forhold til at
styrke rekruttering, fastholdelse og
kompetenceudvikling:
• Kompetenceudvikling i forhold
til deeskalering og
konflikthåndtering med et
eksplicit fokus på større
samarbejde med patienterne.
• Udvikling og implementering af
en kompetenceudviklingsmodel
i samarbejde med Dansk
Sygeplejeråd.
• Branding af psykiatrien via tre
mini-dokumentarer om arbejdet
i Psykiatrien samt en analyse
af, hvilke sociale platforme der
mest hensigtsmæssigt
anvendes til kommunikation
med medicinstuderende.
• Afholdelse af workshops for

•

•

•
•

Fald i personaleomsætningen
på de kliniske afdelinger i
psykiatrien fra 2019 til 2020.
Fald i personaleomsætning
fordelt på faggrupper fra
2019-2020.
De syv tiltag er gennemført
ved udgangen af 2020.
Oversigt over antallet af
ansøgere til ledige
stillinger/uddannelsesstillinger
for relevante
personalegrupper.

I henhold til succeskriteriet skulle antallet
stige i perioden ultimo 2018 til ultimo
2019. Da dette mål er indfriet, udgår
succeskriteriet af skemaet ved
opfølgningen i februar 2021.
Personaleomsætning
Psykiatrien arbejder på at kunne udarbejde
data
for
personaleomsætning.
Det
forventes at være muligt i forbindelse med
opfølgningen i februar 2021.
Tiltag vedr. rekruttering, fastholdelse og
kompetenceudvikling
• Kompetenceudvikling ift. deeskalering:
Udviklet i 2019, under implementering i
2020
• Kompetencemodel for sygeplejersker:
Implementeres i efteråret 2020
• Minidokumentarer: Er lavet og bruges
bl.a. i forbindelse med rekruttering.
• Workshop for ledere om
implementeringsledelse: Ikke afholdt
grundet tidspres
• Lægefaglig dag: Er afholdt
• Læringsnetværk med fokus på
selvskade: Udgøres for nuværende af
en styregruppe og en arbejdsgruppe.
Der afholdes i efteråret 2020 to
temadage om selvskade. Der skal
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•

•

•

ledere om
implementeringsledelse med
udgangspunkt i deeskalering og
konflikthåndtering.
Afholdelse af en lægefaglig dag
med fokus på
udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner i forhold til
den nye lovgivning på området.
Etablering af et fagligt
læringsnetværk med fokus på
selvskade.
Afholdelse af en temadag for
sygeplejersker.

•

endvidere udvikles et basiskursus for at
styrke kompetencerne inden for
selvskadeområdet.
Temadag for sygeplejersker: Afholdes i
efteråret 2020

Oversigt over antallet af ansøgere til ledige
stillinger
Antal ansøgere i 2019 (gennemsnit pr.
personalegruppe)
Ergoterapeut: 14,9
Sygeplejerske: 5,9
Social- og sundhedsassistent: 8,5

Tværfagligt udgående
teams i børne- og
ungdomspsykiatrien
(TUT)
Videreudvikling af AUH
Psykiatrien og de
højtspecialiserede
funktioner

Fastholdelse af opnåede resultater
ved satspuljeprojektets udløb
2018.
SCAN-kurser (Schedules for Clinical
Assessment in Neuropsychiatry)
udbydes med henblik på at sikre en
større integration mellem forskning
og klinisk diagnostik. Metoden
består af et psykiatrisk

Varighed af indlæggelser
Genindlæggelser (målbillede)
Opgøres årligt og første gang
ultimo 2019
• Der afholdes to SCAN-kurser
årligt
• Der ansættes flere lektorer
over en femårig periode, dvs.
inden udgangen af 2024

Opgøres ultimo 2020 og afrapporteres i
februar 2021.

Der afholdes i 2020 et SCAN-kursus i
efteråret.
Antallet af professorer og lektorer udgjorde
i 2019 3,95 årsværk fordelt på ni personer.
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semistruktureret interview og
anvendes i forbindelse med, at der
stilles en diagnose.

Udgående ambulant
aktivitet
(harmonisering)

Der er i 2019 oprettet talentspor
mhp. ansættelse af flere lektorer
samt for at etablere et lægefagligt
forskningsforum med klinisk
forskning som hovedfokus med
tilknyttet mentorordning.
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

Alle afdelinger er nu lykkedes med at
rekruttere erfarne og kompetente
medarbejdere, så der er ensartet mulighed
for kontakt til tilbuddene dag, aften og
weekend.
Status på rammepapiret:
Rammepapir for tværsektorielt samarbejde
om regionale udgående teams i psykiatrien
er godkendt af regionsrådet og trådte i
kraft pr. 1. januar 2020. 2020 betragtes
som et implementeringsår, hvorefter
samarbejdet evalueres.
Der er i hver af klyngerne nedsat grupper,
der arbejder med implementering af
rammepapirets anbefalinger. Arbejdet blev
sat i bero som følge af coronanedlukningen, men genoptages efter
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Styrkelse af den
ambulante virksomhed

Udredningen og behandlingen af
ambulante patienter styrkes.

Følges i forbindelse med
målbilledet:
• Overholdelse af udredningsog behandlingsretten
• Nedbringelse af tvang
• Nedbringelse af
genindlæggelser

sommerferien.
I samtlige afdelinger har de tildelte midler
medført en styrkelse af ambulatorierne i
forhold til ansættelse af læger, psykologer
og sygeplejersker.
Nedbringelse af tvang
Psykiatrien har samlet set nedbragt antallet
af unikke patienter, der bæltefikseres,
betragteligt over de seneste år. Desværre
har man fået en hård start på 2020 og det
er usikkert, hvordan COVID19 vil påvirke
udviklingen i de kommende måneder.
Antal unikke patienter, der bæltefikseres, i
perioden januar-juni
2018: 209 unikke patienter
2019: 149 Unikke patienter
2020: 191 unikke patienter
Måltal juni 2020: 113 unikke patienter
Måltal ultimo 2020: 225 unikke patienter
Nedbringelse af genindlæggelser
Antallet af genindlæggelser i psykiatrien
som helhed er opgjort for perioden januarmaj i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.
2018: 1.140
2019: 1.016
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2020: 1.451

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.

Antallet af genindlæggelser er steget
betydeligt i 2020. En del af årsagen kan
være patienter, der blev udskrevet til
andre indsatser i forbindelse med coronanedlukningen af Danmark, og som
efterfølgende blev indlagt igen.
Der er igangsat 11 initiativer i regi af
Alliancen om den nære psykiatri. Nogle
udvikles og afprøves i klyngeregi, mens
andre udvikles i tværsektorielle
arbejdsgrupper. Hovedparten af
initiativerne blev imidlertid sat på stand by
som følge af corona-nedlukningen. Det
forventes, at initiativerne er klar til
videreudvikling/afprøvning efter
sommerferien 2020.
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