29.30.08-P20-1-17

11.05.2020 LRP

Nøgletal for Psykiatrien i Nordvest
I dette bilag præsenteres nøgletal for de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest i perioden
fra de første borgere fik et ophold i august 2018 til 30. april 2020. Der præsenteres separate
overblikstabeller for de 3 kommunale ambulante døgnpladser og for de 5 regionale ambulante
døgnpladser.

Anvendelse af de kommunale ambulante døgnpladser
Tabel 1 viser anvendelsen af de kommunale ambulante døgnpladser fra den 1. august 2018 til den
30. april 2020. ”Antal borgere” henviser til det unikke antal borgere, som har haft et ophold i
perioden. ”Antal besøg” henviser til det samlede antal ophold – og tager dermed højde for, at en
borger kan have haft mere én et ophold.
Tabel 1. Anvendelse af de kommunale ambulante døgnpladser fra den 1. august 2018 til
den 30. april 2020
Kommune
Holstebro
Lemvig
Struer
I alt

Antal borgere

Antal besøg

Antal dage

Antal nætter

56
12
9
77

272
32
34
338

763
105
74
942

630
80
62
772

Note: Antal dage er alle de dage, en indsats har været aktiv på en borger. Antal nætter er antal overnatninger fratrukket
udskrivelsesdagen. Det vil sige, at hvis en borger bliver indskrevet fredag aften og udskrevet søndag morgen, tæller
opholdet som 3 dage og 2 nætter.

Aldersfordeling på de kommunale ambulante døgnpladser
Cirkeldiagrammet nedenfor viser aldersfordelingen på de borgere, som har haft et ophold på en
kommunal ambulant døgnplads. Som det ses, ligger størstedelen af borgerne i aldersgruppen 4049 år. Også grupperne 30-39 år og 50-59 år er store grupper i aldersfordelingen.
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Anvendelse af de regionale ambulante døgnpladser
Tabel 2 viser anvendelsen af de regionale ambulante døgnpladser fra den 1. august 2018 til den 30.
april 2020.
Tallene opgøres på en anden måde end de kommunale ambulante døgnpladser. I de regionale data
kan den samme borger fremgå flere gange, hvis vedkommende har haft mere end ét ophold. Det vil
sige, at tallene i tabel 2 kan sidestilles med ”antal besøg” i tabel 1 for de kommunale ambulante
døgnpladser.
Tabel 2. Anvendelse af de regionale ambulante døgnpladser fra den 1. august 2018 til den
30. april 2020
Kommune
Holstebro
Lemvig
Struer
I alt

Antal borgere

Antal dage

125
58
25
208

638
211
91
940

Note: Forbruget på de regionale og kommunale ambulante døgnpladser registreres på forskellig vis. Derfor er der forskel på
de data, som det er muligt at fremvise i tabel 1 og 2.

Da de regionale ambulante døgnpladser indgår i den samlede behandlingskapacitet i
Regionspsykiatrien Vest, kan de regionale ambulante døgnpladser også benyttes til borgere bosat uden
for Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune, hvis der er ledig kapacitet.
Det samlede antal borgere, som har haft ophold på en regional ambulant døgnplads i den angivne
periode er 313 borgere. Som det ses i tabel 2, har 208 af disse borgere bopæl i Holstebro, Lemvig eller
Struer Kommune. De øvrige 105 borgere har fortrinsvis bopæl i Herning Kommune, Ikast-Brande
Kommune eller Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det er desværre ikke muligt at vise en aldersfordeling på de borgere, som har haft et ophold på en
regional ambulant døgnplads.

Henvendelser til Det sociale akuttilbud
Det sociale akuttilbud blev etableret i efteråret 2018 som en del af den kommunale del af Psykiatrien
i Nordvest i Center for Sundhed.
Borgere bosat i Holstebro, Lemvig og Struer Kommune kan henvende sig telefonisk på
akuttelefonen og ved behov efterfølgende ved fysisk fremmøde i akuttilbuddet.
Borgere, som ringer til Det sociale akuttilbud, kan vælge at være anonyme, men langt de fleste
vælger at opgive deres navn og bopælskommune.
Tabel 3. Henvendelser til Det sociale akuttilbud fra den 1. september 2018 til den 30. april
2020
Antal henvendelser ved telefonisk kontakt

Antal henvendelser ved fysisk fremmøde

780

158

I perioden fra den 1. september 2018 til den 30. april 2020 har Det sociale akuttilbud modtaget 780
opkald. I 2020 er der indtil den 30. april modtaget 199 opkald. Antallet af opkald dækker over det
samlede antal opkald – det vil sige, at den samme borger har ringet mere end én gang.
Efter en telefonisk samtale har borgeren som nævnt mulighed for at aftale en tid til en eller flere
personlige samtaler i tilbuddet. I perioden fra den 1. september 2018 til den 30. april 2020 er der
blevet afholdt 158 samtaler ved personligt fremmøde efter en telefonisk henvendelse. Tallet kan
dække over, at den samme borger møder op flere gange (evt. aftales en eller flere opfølgende
samtaler allerede ved første personlige fremmøde).
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Hvis man ser på de tre kommuners anvendelse af Det sociale akuttilbud, ser fordelingen således
ud:
Tabel 4. Telefoniske henvendelser til Det sociale akuttilbud (unikke borgere) fra den 1.
september 2018 til den 30. april 2020 (fordelt på kommune)
Holstebro

271

Lemvig

27

Struer

39

Tallene i tabel 3 dækker over de borgere, som vælger at opgive navn og kommune, når de ringer.
En vurdering fra personalet i Det sociale akuttilbud er, at det gør sig gældende for mere end 90 %
af borgerne.
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