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Punkt nr. 23 

Godkendelse af Benyttelsesaftaler for 2007 - Region Nord-
jylland/Region Midtjylland - Region Syddanmark/Region 
Midtjylland 



Maj 2007 

 

Benyttelsesaftale for Region Nordjylland og Region 

Midtjylland vedrørende det somatiske og det psykiatriske 

område 2007 

  

Denne aftale har overordnet betragtet til formål at præsentere rammerne for samarbejdet 

mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland på sundhedsområdet, nærmere bestemt det 

somatiske og det psykiatriske område.  

 

Overordnet betragtet har aftalen til formål at fremme samarbejdet og udviklingen på det 

somatiske og det psykiatriske område regionerne imellem. Det centrale omdrejningspunkt skal 

i denne forbindelse være hensynet til den enkelte patient, hvor det kontinuerligt skal 

tilstræbes, at den enkelte patient gives den bedst mulige behandling og omsorg på tværs af 

regionsgrænsen. Denne aftale fastlægger således bestemmelserne for undersøgelse og 

behandling af patienter på tværs af Region Nordjylland og Region Midtjylland i 2007.  

 

På det administrative område er hensigten med aftalen at sikre en vis budgetsikkerhed for 

begge regioner samt at frembringe en tidlig dialog vedrørende eventuelle ændringer i 

forbruget af ydelser, som kan nødvendiggøre planlægning af kapacitetstilpasninger i den 

enkelte region. Nærværende aftale skal i forlængelse heraf klarlægge en række praktiske 

administrative forhold vedrørende samarbejdet på nævnte områder, herunder 

afregningsprincipper, drøftelse af strukturelle ændringer osv., på tværs af Region Nordjylland 

og Region Midtjylland. Som centralt princip gælder, at der afregnes særskilt for henholdsvis 

somatikken og psykiatrien. Det er hensigten, at aftalekonceptet videreudvikles i forhold til 

samarbejdsaftalen for 2008.  

 

I praksis fungerer denne samarbejdsaftale som en paraplyaftale bestående af to del-aftaler, 

hvor samarbejdet omhandlende det somatiske område præsenteres i en del 1, mens 

samarbejdet omhandlende det psykiatriske område præsenteres i en del 2. Således 



præsenteres de to områder i det følgende – indledningsvist det somatiske område og 

efterfølgende det psykiatriske område. 











































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig aftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland 
vedrørende Region Nordjyllands køb af senge og ambulante 
ydelser på psykiatriområdet i Viborg. 
 
Indledning 
 
Region Nordjylland og Region Midtjylland har begge som målsætning at 
varetage basisbehandling af psykiatriske patienter efter nærhedsprincip-
pet med udgangspunkt i egne afdelinger for at sikre hensigtsmæssige 
behandlingsforløb baseret på et godt samarbejde med pårørende, prak-
tiserende læger, kommuner mfl. 
 
Benyttelsesaftalen skal sikre, at psykiatriske patienter fra Morsø og Thi-
sted kommuner samt de dele af Vesthimmerland kommune, der tidligere 
var Aalestrup Kommune tilbydes psykiatrisk undersøgelse og behandling 
på Region Midtjyllands afdelinger i Viborg, hvor den fornødne kapacitet 
stilles til rådighed i en overgangsperiode indtil Region Nordjylland kan 
hjemtage behandlingsopgaverne for egne borgere. 
 
Det er en fælles målsætning at sikre, at overførslen af behandlingsopga-
ver fra Region Midtjyllands afdelinger i Viborg til patienternes nye be-
handlingsafdelinger i Region Nordjylland gennemføres i et tæt samar-
bejde mellem de implicerede afdelinger og efter en aftalt plan, som sik-
rer behandlingsmæssig kontinuitet samt et højt informationsniveau hos 
patienter og henvisere. 
 
Det er en fælles målsætning at gennemføre en løbende afvikling af be-
nyttelsesaftalen i en dialog, der anerkender begge parters behov for 
budgetsikkerhed og mulighed for at gennemføre kapacitetstilpasning 
ved behørig varsling. 
 
Der er enighed om parterne mødes ultimo juni 2007 (når forhandlinger-
ne mellem Danske Regioner og regeringen om næste års økonomi er af-
sluttet) for at fastlægge en plan for benyttelsesaftalens afvikling. Region 
Midtjylland indkalder til mødet. 
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Udgangspunktet for aftalen er følgende: 
 

• At Region Midtjylland indenfor børne- og ungdomspsykiatrien ikke p.t. kan opfylde egne 
borgeres efterspørgsel efter undersøgelse og behandling.  Dette sammenholdt med for-
ventningerne om gradvis indførelse af en udvidet udrednings- og behandlingsret for 
børne- og ungdomspsykiatriske patienter fra 2008, betyder, at Region Midtjylland øn-
sker en dialog om hel eller delvis afvikling af benyttelsesaftalen for basispatienter fra 1. 
januar 2008 eller snarest derefter. Region Nordjylland kan på baggrund af ønsket fra 
Region Midtjylland hjemtage alle basispatienter senest pr. 1. juli 2008. 

 
• At Region Midtjylland ønsker en dialog om, hvorledes ventelisterne til børne- og ung-

domspsykiatrisk undersøgelse og behandling kan prioriteres, hvis ventetiderne for Re-
gion Midtjyllands egne borgere som følge af aftalen kommer til at overstige ventetider-
ne for patienter fra Region Nordjylland. 

 
• At Region Midtjylland indenfor voksenpsykiatrien skal forberede en større organisations-

tilpasning af Regionspsykiatrien i Distrikt Vest ved Region Nordjyllands hjemtagelse af 
behandlingsopgaver fra Morsø og Thisted kommuner.  

 
• At aftalen om voksenpsykiatri udløber pr. 31.12. 2008. Der indgås en særlig benyttel-

sesaftale om undersøgelse og behandling af gerontopsykiatriske patienter (ældrepsy-
kiatri) fra Morsø og Thisted kommuner på Søndersøparken i Viborg udover 2008, idet 
Region Nordjylland skal have opbygget større sengekapacitet før hjemtagelse er mulig. 
Denne aftale indgås inden udgangen af 2007. 

 
• At aftalen er en forbrugsaftale, hvor der afregnes efter faktisk forbrug (sengedage og 

ambulante besøg). 
 

• At det forudsættes, at når der ikke længere behandles patienter indenfor aftalens ram-
mer, så afregnes der til gældende takster for de borgere, der vælger behandling i Regi-
on Midtjylland. 

 
 
Delaftale om Region Nordjyllands køb af sengedage og ambulante ydelser på det bør-
ne- og ungdomspsykiatriske område 
 
Aftalen baseres på følgende vilkår: 
 

• Aftalen omfatter børne- og ungdomspsykiatriske patienter fra Morsø og Thisted kom-
muner samt de dele af Vesthimmerlands kommune, der tidligere var Aalestrup Kommu-
ne, som hidtil har været undersøgt og behandlet af Børne- og ungdomspsykiatrisk Re-
gionscenter, Viborg.  

• Målgruppen for aftalen er børn og unge fra 0 til og med 19 år, der henvises til undersø-
gelse og behandling. 
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• Region Midtjylland fortsætter indenfor aftalen behandlingen af patienter, der d. 1.1. 
2007 var i behandling. Patienter, der henvises indenfor aftalen, undersøges og behand-
les i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Viborg. 

• Region Midtjylland forpligtiger sig til at stille undersøgelses- og behandlingskapacitet til 
rådighed for borgere fra Morsø og Thisted kommuner samt de dele af Vesthimmerlands 
kommune, der tidligere var Aalestrup kommune svarende til 1325 sengedage og 900 
ambulante besøg i 2007. Kapaciteten svarer til optageområdets kendte forbrug på bør-
ne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Viborg i 2005, idet der er taget højde for at Regi-
on Nordjylland forventer, at borgere fra det tidligere Ålestrup Kommune vil have behov 
for 70 færre sengedage og 30 færre ambulante ydelser end i 2006 som følge af hjem-
tagelse af behandlingsopgaver. 

• Der betales en omkostningsbaseret sengedagstakst på 5.648 kr og en tilsvarende am-
bulant takst på 2.824 kr. for ydelser til børne- og ungdomspsykiatriske patienter fra op-
tageområdet. 

• Den aftalte pris omfatter ikke sygehusbehandling eller andre ydelser udenfor Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland. 

• Region Nordjylland betaler særskilt for patienternes eventulle undersøgelser og behand-
ling på somatiske afdelinger, når disse forekommer som led i et behandlingsforløb un-
der indlæggelse i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. 

• Den henvisende sygehusafdeling samt egen læge modtager de relevante lægelige op-
lysninger ved udskrivning af patienten eller ved afslutning af eventuel ambulant be-
handling. 

• Region Midtjylland stiller opgørelser af sengeforbruget og ambulante ydelser til rådig-
hed månedligt senest den 30. efter forbrugsmåneden. 

• Eventuel viderevisitering af patienter til landsdelsafdelinger sker kun efter forudgående 
aftale med Region Nordjylland.  

• Aftalen er midlertidig. Hjemtagelse af patienter til Region Nordjylland skal ske hurtigst 
mulig og senest pr. 1. juli 2008. 

• Parterne anerkender hinandens behov for budgetsikkerhed og varsling i forbindelse 
med kapacitetsplanlægningen og forpligter sig til så tidligt som muligt at orientere hin-
anden om planer, der influerer på de ydelser og det ydelsesniveau, der er fastlagt i af-
talen.  

• Overførsel af konkrete behandlingsopgaver til behandlingsafdelinger i Region Nordjyl-
land skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem de implicerede afdelinger og efter 
en aftalt plan. 

• Parterne mødes ultimo juni 2007 (når forhandlingerne mellem Danske Regioner og re-
geringen om næste års økonomi er afsluttet) for at fastlægge en plan for benyttelsesaf-
talens afvikling. Region Midtjylland indkalder til mødet. 
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Del-aftale om Region Nordjyllands køb af sengedage og ambulante ydelser på det 
voksenpsykiatriske område 
 
Aftalen baseres på følgende vilkår: 
 

• Aftalen omfatter voksenpsykiatriske patienter fra Morsø og Thisted kommuner samt de 
dele af Vesthimmerlands kommune, der tidligere var Ålestrup kommune. 

• Målgruppen for aftalen er henviste og akutte patienter fra 20 år og omfatter både al-
menpsykiatri, retspsykiatri og gerontopsykiatri (ældrepsykiatri). 

• Region Midtjylland fortsætter indenfor aftalen behandlingen af patienter, som d. 1.1. 
2007 var i behandling. Patienter, der henvises indenfor aftalen, undersøges og behand-
les i Regionspsykiatrien i Viborg (Søndersøparken) 

• Region Midtjylland forpligtiger sig til at stille undersøgelses- og behandlingskapacitet til 
rådighed for borgere fra Morsø og Thisted kommuner samt de dele af Vesthimmerlands 
kommune, der tidligere var Aalestrup kommune. Der forventes i forhold til aftalen en 
aktivitet i 2007 og 2008 på 5600 sengedage og 250 ambulante besøg. Kapaciteten sva-
rer til optageområdets kendte forbrug på Søndersøparken i Viborg i 2005, idet der er 
taget højde for at Region Nordjylland forventer, at borgere fra det tidligere Ålestrup 
Kommune vil have behov for 900 færre sengedage og 50 færre ambulante ydelser end i 
2005 som følge af hjemtagelse af behandlingsopgaver. 

• Der betales en omkostningsbaseret sengedagstakst korrigeret i forhold til 
fritvalgstaksten på 3.717. kr og en tilsvarende ambulant takst på 1.490 kr i 2007 for 
ydelser til voksenpsykiatriske patienter fra optageområdet. Prisen er ens for almenpsy-
kiatri, retspsykiatri og gerontopsykiatri (ældrepsykiatri). 

• Region Nordjylland betaler særskilt for patienternes eventuelle undersøgelser og senge-
dage på somatiske hospitalsafdelinger, når disse foremkommer som led i et behand-
lingsforløb under indlæggelse i Regionspsykiatrien i Viborg (Søndersøparken) 

• Eventuelle indlæggelser af voksenpsykiatriske patienter på andre psykiatriske afdelinger 
i Region Midtjylland er ikke omfattet af aftalen og afregnes efter det almindelige frit 
valgs system. 

• Den henvisende sygehusafdeling og egen læge modtager de relevante lægelige oplys-
ninger ved udskrivning eller ved afslutning af eventuel ambulante forløb. 

• Region Midtjylland stiller opgørelser over forbruget af sengedage og ambulante ydelser 
til rådighed månedligt senest den 30. efter forbrugsmåneden. 

• Aftalen udløber 31. december 2008. 
• Der er enighed om at indgå en særlig benyttelsesaftale vedrørende undersøgelse og 

behandling af gerontopsykiatriske patienter (ældrepsykiatri) på Søndersøparken i Vi-
borg udover 2008. Aftalen indgås inden udgangen af 2007. 

• Parterne anerkender hinandens behov for budgetsikkerhed og varsling i forbindelse 
med kapacitetsplanlægningen og forpligter sig til så tidligt som muligt at orientere hin-
anden om planer, der influerer på de ydelser og det ydelsesniveau, der er fastlagt i af-
talen. 

• Overførsel af konkrete behandlingsopgaver til behandlingsafdelinger i Region Nordjyl-
land skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem de implicerede afdelinger og efter 
en aftalt plan. 
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• Parterne mødes ultimo juni 2007 (når forhandlingerne mellem Danske Regioner og re-
geringen om næste års økonomi er afsluttet) for at fastlægge en plan for benyttelsesaf-
talens afvikling. Region Midtjylland indkalder til mødet. 
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