Dato: 1. juli 2020

Opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale pr. maj 2020
I det følgende gives en status på fremdriften i realiseringen af målene i Psykiatriens drifts- og
udviklingsaftale for 2020. Fremdriften er påvirket af COVID-19-krisen og det præger indsatsen, hvilket også er en hovedårsag til forsinkelse for flere af målene.
Psykiatrien forventer samlet budgetoverholdelse under forudsætning af at staten kompenserer for Covid-udgifter, som udmeldt.
For de øvrige mål er der generel forsinkelse, hovedsageligt som følge af COVID-19-situationen. Under krisens start er ressourcer blevet fokuseret på den akutte situation og dermed
bort fra andre indsatser.
Afrapporteringen for nationale mål skal også forsat ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer for nærværende ikke er data tilgængelig for aftalernes
nationale mål. Valide data fra Sundhedsdatastyrelsen forventes i 2020. Opfølgningen baserer
sig i stedet på data fra Sundhedsplatformen
Opfølgningen omhandler nedenstående nationale og regionale mål. Der angives ikke status
for virksomhedsmål, idet disse ikke har været drøftet på seneste drifts- og udviklingsaftalemøder med sygehusene. Generelt gælder dog for virksomhedsmålene, at de også er påvirkede
af COVID-19-situationen.
Der er opfølgning på de to regionale mål:
 Budgetoverholdelse
 Program Perspektiv 20-23
Og det nationale mål:
 Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien
Nedenfor er en statusoversigt for de nationale og regionale mål, som den fremgik mødegrundlaget for drift- og udviklingsaftalemødet med Psykiatrien i juni. Der gælder samme læsevejledning som for tilsvarende tabel for de somatiske sygehuse. Status er nærmere beskrevet efterfølgende.
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Regionale målsætning

National målsætning

Målsætninger

Indikatorer

maj-20

Andelen af personer som
oplever tvang i forhold til
akut beroligende medicin
skal reduceres med 20% i
forhold til andelen i 2019

maj-20

Budget og regnskab 2020 overholdes

Regnskabsprognose
overholder budget og
overførselsbehov

maj-20

Gennemføre implementering af
forbedringsforlag fra Program Perspektiv
20-23

Realisering af sygehusets
implementeringsplaner

maj-20

Behandling af høj kvalitet og
reduktion af tvang i
Psykiatrien brug af
Psykiatrien skal i 2020 særskilt arbejde
bæltefiksering
med nedbringelse af anvendelse af akut
beroligende medicin med tvang.

Program Perspektiv 20-23

Opgjort
pr.

Andelen af personer som
bæltefikseres skal i 2020
reduceres i forhold til
andelen i 2019.

Psykiatrien skal fortsat arbejde med at
reducere anvendelse af tvang.

Budgetoverholdelse

Mål

Status

Nationale målsætninger
Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien
Antallet bæltefikseringer i maj 2020 var 35 hvilket er et omfang svarende til året i øvrigt. Målet opgøres endeligt ved årets afslutning.
Antallet af personer hvortil der anvendes akut beroligende medicin med tvang har været faldende siden primo 2020 og udviklingen bevæger sig dermed i den ønskede retning. I maj
2020 skete det således for 91 personer mod 169 i januar 2020.
Regionale målsætninger
Budgetoverholdelse 2020
De somatiske sygehuse og psykiatrien forventes at samlet at udvise budgetoverholdelse for
2020, under forudsætning af, at der kompenseres for sygehusenes særlige udgifter relateret
til covid-19, i overensstemmelse med aftalen mellem Danske Regioner og Regeringen. De
nærmere retningslinjer for opgørelse af regionernes covid-udgifter, og dermed grundlaget for
den aftalte kompensation forventes aftalt mellem Danske Regioner og Regeringen i efteråret
2020.
Med baggrund i opgørelse medio juni 2020, har regionens sygehuse indtil videre afholdt særskilte covid-19 udgifter på ca. 92 mio. kr. Opgørelsen er et foreløbigt skøn, og der udestår
bl.a. validering af opgørelser over merarbejdsudgifter som følge af sygehusenes covid- beredskab.
Program Perspektiv 20-23
Fremdriften på Program Perspektiv 20-23 er forsinket idet sygehusenes arbejde med målsætninger blev sat i bero medio marts 2020 grundet COVID-19-situationen.
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