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Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængen-

de sundhedsvæsen 

0. Indledning 

 

I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på 50 mio. kr. 

Samtidig afsatte forligspartierne 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgeren med henblik på 

at udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

 

Forligspartierne er med denne aftale enige om udmøntningen af disse midler. 

 

 

1. Udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne 

 

Jævnfør budgetforliget ønsker forligspartierne at styrke det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen på tre områder: 

 Flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem 

 Øget støtte og rådgivning til sårbare patienter  

 Enkel og koordineret visitation til rette tilbud, uanset sektor. 

 

Forligspartierne er enige om at udmønte midlerne til følgende initiativer:   

 

Flere sundhedstilbud i sundhedshuse og i borgernes hjem (1,1 mio. kr.) 

Der afsættes 1,1 mio. kr. til udflytning af aktiviteter fra hospitaler til sundhedshusene i Gre-

naa, Ringkøbing, Skive, Skanderborg og Lemvig. Der er tale om aktivitet, som eksempelvis 

kan udflyttes på enkelte dage og med afsæt i lokale behov, allerede eksisterende tilbud og 

patientvolumen. Der afsættes en pulje på 1,1 mio. kr., som hospitalerne kan søge til udflytning 

af konkrete aktiviteter. 

 

Forligspartierne ser muligheder i lokale tilbud om PKU/hørescreening af nyfødte, og denne del 

indgår i arbejdet med ny fødeplan i 2019. 

 

Øget støtte og rådgivning til sårbare patienter (2,4 mio. kr. pr. år i tre år) 

A. Tre-årigt projekt på AUH for socialt udsatte borgere (1,2 mio. kr. pr. år i tre år) 

Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i tre år til et forsøgsprojekt med en udgående funktion fra 

AUH, hvor sygeplejersker med særlige kompetencer aktivt opsøger borgere med misbrug og 

andre svære problemstillinger, som gør det vanskeligt for borgerne at opsøge eller udnytte de 

eksisterende sundhedstilbud. Funktionen vil få et særligt ansvar for at samarbejde med her-

berger og bosteder for særligt udsatte borgere.  

 

I projektet indgår en evaluering. Der sker afrapportering til regionsrådet medio 2021. Det kon-

krete projekt udvikles i samarbejde med kommunen og almen praksis.  

 

B. Tre-årigt projekt i Skive Sundhedshus for sårbare multisyge (1,2 mio. kr. pr. år i tre år)  

Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i tre år til et forsøgsprojekt i Skive Sundhedshus med øget 

støtte og rådgivning til sårbare, multisyge, der har vanskeligt ved at navigere i de mange til-

bud fra sundheds- og socialvæsenet.  



 

 

Side 2 

 

I projektet indgår en evaluering. Der sker afrapportering til regionsrådet medio 2021. Det kon-

krete projekt udvikles i samarbejde med kommunen og almen praksis.  

 

Enkel og koordineret visitation til rette tilbud, uanset sektor (4,5 mio. kr.) 

Der afsættes 4,5 mio. kr. til etablering af fælles visitation ved alle fem akuthospitaler/klynger. 

Med afsæt i erfaringer fra Midt- og Randersklyngerne udvikles én fælles model. De fælles visi-

tationsenheder vejleder praktiserende læger og vagtlæger om både regionale og kommunale 

akuttilbud – både ift. somatik og psykiatri. Fælles visitationsenheder skal understøtte sam-

menhæng og sikre, at patienten altid får det rette tilbud. Herunder bidrage til, at flest mulige 

borgere kan behandles i eget hjem eller i det kommunale akuttilbud, hvis der ikke er behov for 

en akut indlæggelse.  

  

De fælles visitationer etableres i samarbejde med kommuner og almen praksis.  

 

Nye muligheder i samarbejdet med almen praksis (1,5 mio. kr.) 

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til initiativer i almen praksis, der kan bidrage til at styrke 

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntningen skal ske i sammenhæng med 

implementeringen af de nye initiativer i overenskomsten for de praktiserende læger. 

 

Øget kapacitet på fodterapi-området (0,5 mio. kr.) 

Der afsættes 0,5 mio. kr. til en udvidelse af antallet af ydernumre på fodterapi-området og 

dermed en udvidelse af kapaciteten i henhold til praksisplanen for området.  

 

Oversigt over udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne 

Tiltag (mio. kr.) Mio. kr.  

 

Flere tilbud i sundhedshuse  

Udflytning af funktioner til sundhedshuse 

 

1,1  

Øget støtte og rådgivning til sårbare patienter 

Forsøgsprojekt - Socialt udsatte borgere (AUH) 

Forsøgsprojekt - Sårbare multisyge (Skive) 

 

1,2 

1,2 

Fælles visitationer 

Udvidelse af eksisterende hospitalsvisitationer 

 

4,5 

Pulje til nye muligheder med praktiserende læger 1,5 

Øget kapacitet på fodterapiområdet  0,5 

I alt  10,0 

 

 

2. Udmøntning af løft af psykiatrien på 50 mio. kr. 

 

Øget kapacitet og personalebemanding (16 mio. kr.) 

Der afsættes 10 mio. kr. i 2019 og yderligere 6 mio. kr. fra 2020 til øget kapacitet og persona-

lebemanding. 

 

Af dette beløb anvendes 10 mio. kr. i 2019 og 2020 til buffersenge og øget personalenorme-

ring i AUH Psykiatrien, jævnfør budgetforliget. I 2020 planlægges etableret et sengeafsnit i 

Regionspsykiatrien Midt, Viborg. Endelig beslutning afventer vedtagelse af finansloven.  

 



 

 

Side 3 

Regeringen har i deres handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 foreslået, at der med fi-

nansloven 2019 varigt afsættes 70 mio. kr. til intensive sengeafsnit. Region Midtjyllands andel 

forventes at blive ca. 14,9 mio. kr. Der træffes endelig beslutning om etablering af sengekapa-

citet i Viborg og personalebemanding på AUH Psykiatrien, når beløb, målgruppe og kriterier for 

de intensive senge er endeligt fastlagt.  

 

Behovet for buffersenge i AUH Psykiatrien evalueres senest i 2020. 

  

Udgående ambulant aktivitet (8 mio. kr.) 

Der afsættes 8 mio. kr. varigt til en harmonisering og styrkelse af de udgående ambulante 

teams.  

 

Der lægges vægt på, at den udgående ambulante aktivitet harmoniseres, så der bliver et ens-

artet tilbud i hele regionen. Administrationen anmodes på den baggrund om at udarbejde et 

forslag til fordeling af midlerne.  

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med satspuljeaftalen 2019 – 2022 om at styrke regionale 

akutte udrykningsteams i psykiatrien. De akutte udrykningsteams skal være et alternativ til 

indlæggelse til borgere med behov for akut psykiatrisk behandling. Satspuljemidlerne er afsat 

med henblik på at sikre en bedre geografisk dækning. Der er afsat 5 mio. kr. årligt på lands-

plan i perioden 2019 – 2022 til denne indsats. Satspuljemidlerne skal ses i sammenhæng med 

de 80 mio. kr. i sundhedspuljen fra finansloven for 2018, der blev afsat i 2018-2021 til udbre-

delsen af akut psykiatriske udrykningstjenester i regionerne. De endelige kriterier for ansøg-

ning til satspuljen afventes.  

 

Styrkelse af den ambulante virksomhed (6 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. fra 2020 og 

frem) 

Der afsættes 6 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. fra 2020 og frem til en styrkelse af den stationære 

ambulante virksomhed med henblik på at styrke udredningen og behandlingen af ambulante 

patienter.  

 

Øget tværfaglig personalenormering (3 mio. kr.) 

Der afsættes midler til øget personalenormering med tværfaglig baggrund i Regionspsykiatri-

erne Horsens, Randers og Vest. Der afsættes derfor 3 mio. kr. årligt til ansættelse af fysio- og 

ergoterapeuter, pædagoger med videre. 

 

Det forudsættes, at der ligeledes ansættes tværfagligt på AUH Psykiatrien og i forbindelse med 

nyt sengeafsnit i Viborg. 

 

Øget anvendelse af peer-medarbejdere (2 mio. kr.) 

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til øget anvendelse af peer-medarbejdere i Regionspsykiatrierne 

Horsens, Midt, Randers, Vest/Gødstrup samt Psykiatriens Hus i Aarhus og Børne og ungdoms-

psykiatrisk afdeling/Center for Spiseforstyrrelser, svarende til Scenarie B i administrationens 

bruttokatalog.  

 

Såfremt det bliver muligt, skal der søges satspuljemidler fra satspuljeaftalen 2019 – 2022 til 

afprøvning af peers i retspsykiatrien.  

 

Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling (2 mio. kr.) 

Der afsættes 2 mio. kr. til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.  



 

 

Side 4 

 

Dette skal ses i sammenhæng med midlerne afsat til øget tværfaglig personalenormering.  

 

Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien (5,9 mio. kr.) 

Der afsættes 5,9 mio. kr. varigt til regionsdækkende videreførelse af de tværfaglige udgående 

teams i Børne- og ungdomspsykiatrien (skolebørn og spiseforstyrrelse), forankret i afdelinger-

ne i henholdsvis Aarhus/Viborg og Aarhus/Herning. 

 

Videreudvikling af AUH Psykiatrien og de højtspecialiserede funktioner (3 mio. kr.) 

Der afsættes 3 mio. kr. årligt til videreudvikling af AUH Psykiatrien og de højtspecialiserede 

funktioner, jævnfør budgetforliget.  

 

Styrket samarbejde med pårørendeorganisationer og civilsamfundet (0,25 mio. kr.) 

Der afsættes 250.000 kr. årligt til et styrket samarbejde med pårørendeorganisationer og civil-

samfundet.  

 

Dette skal ses i sammenhæng med satspuljeaftalen for 2019 – 2022, hvor der er afsat 5,5 

mio. kr. i 2019 og 2 – 2,5 mio. kr. årligt i 2020 – 2022 til bedre inddragelse af mennesker med 

psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet. Midlerne kan søges af organisati-

oner, eventuelt i samarbejde med kommuner/regioner.  

 

Styrket samarbejde med kommuner og almen praksis (5 mio. kr.) 

Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til et styrket samarbejde med kommuner og almen praksis 

(den nære psykiatri).  

 

Videreførelse af kreativt værksted (0,25 mio. kr.) 

Jævnfør budgetforliget afsættes 250.000 kr. årligt til videreførelse af det kreative værksted i 

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.  

 

Mindhelper.dk (0,6 mio. kr.) 

Mindhelper.dk er en hjemmeside om mental sundhed målrettet unge i alderen 13 til 20 år, 

som giver viden om mental sundhed, råd til at håndtere problemer, personlig hjælp via en 

brevkasse og vejledning til mere hjælp. På mødet den 4. oktober 2018 i psykiatri- og socialud-

valget under Danske Regioner blev det besluttet at indstille til Danske Regioners bestyrelse, at 

Mindhelper gøres landsdækkende. Det vil forventeligt medføre en udgift på ca. 0,6 mio. kr. i 

Region Midtjylland. 

 

Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. til Mindhelper.  

 

Afholdelse af konference vedrørende Åben Dialog (0,2 mio. kr., engangsbeløb) 

Der afsættes 200.000 kr. i 2019 til afholdelse af temadag om åben dialog i første halvår 2019 

og afholdelse af konference om Åben Dialog i andet halvår 2019.  

 

Opkvalificering af viden om autisme i voksen- og retspsykiatrien (2 mio. kr., en-

gangsbeløb) 

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til opkvalificering af viden om autisme i voksen- og retspsyki-

atrien.  

 

Pulje til senere udmøntning (1,8 mio. kr., engangsbeløb)  

I 2019 afsættes der en pulje på 1,8 mio. kr. til nye initiativer på psykiatriområdet.  
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Oversigt over løft af psykiatrien på 50 mio. kr. 

Tiltag (mio. kr.) 2019 2020 2021 og frem 

Øget kapacitet og personalebemanding 10 16 16 

Udgående ambulant aktivitet – harmonisering 8 8 8 

Styrkelse af den ambulante virksomhed  6 4 4 

Øget tværfaglig personalenormering (RP Horsens, Randers, Vest) 3 3 3 

Øget anvendelse af peer-medarbejdere  2 2 2 

Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling 2 2 2 

Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien (TUT) 5,9 5,9 5,9 

Videreudvikling af AUH Psykiatrien og de højtspecialerede funktio-
ner 

3 3 3 

Styrket samarbejde med pårørendeorganisationer og civilsamfun-

det 
0,25 0,25 0,25 

Styrket samarbejde med kommuner og almen praksis (den nære 
psykiatri) 

5 5 5 

Videreførelse af kreativt værksted 0,25 0,25 0,25 

Mindhelper.dk 0,6 0,6 0,6 

Afholdelse af konference vedr. Åben Dialog 0,2 0 0 

Opkvalificering af viden om autisme i voksen- og retspsykiatrien 2 0 0 

Pulje til senere udmøntning 1,8 0 0 

I alt  50 50 50 

 

Driftstilpasninger ved udflytning til Skejby 

Vedrørende engangsudgifter til driftstilpasninger ved udflytning af Aarhus Universitetshospital 

Psykiatrien fra Risskov til Skejby henvises til principperne i budgetforliget, hvor kvalitetsfonds-

projekterne på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt kan få hjælp til uforudsete flyt-

teudgifter efter samme principper som hjælpen givet til Aarhus Universitetshospital, jævnfør 

regionrådets beslutning den 30. maj 2018. 

 


