Dato: 7. september 2020

Opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale pr. 31. august 2020
I det følgende gives en status på fremdriften i realiseringen af målene i Psykiatriens drifts- og
udviklingsaftale for 2020.
Der er opfølgning på et af de to nationale mål:
 Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien
 Behandlings- og Udredningsretten
Og på regionalt mål:
 Budgetoverholdelse
 Udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse
Der er foretaget opfølgning på udvalgte virksomhedsmål.
Nedenfor er en statusoversigt for de nationale og regionale mål, som den fremgik mødegrundlaget for drift- og udviklingsaftalemødet med Psykiatrien i september.
Første kolonne viser målsætninger, anden kolonne indikatorer for målsætningens realisering
og tredje kolonne målet for indikatorerne. Den fjerde kolonne viser tidspunkt for indikatorens statusopgørelse. Efterfølgende kolonner viser status. Tal er angivet, hvor målet er kvantitativt.

Side 1

Målsætninger

Indikatorer

Mål

Psykiatrien skal fortsat
arbejde med at reducere anvendelse af
tvang.

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

Opgøres endeligt med
udgangen af
året på andele

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

Opgøres endeligt med
udgangen af
året på andele

National målsætning

Behandling af høj
kvalitet og reduktion
af tvang i PsykiPsykiatrien skal i 2020
atrien brug af bælte- særskilt arbejde med
fiksering
nedbringelse af anvendelse af akut beroligende medicin med
tvang.

Målsætning om 90%
overholdelse
Udredningsretten skal Andel af overholdte
overholdes indenfor øges med 10 % - point
30 dage på børn- og
ungeområdet
Andel uden plan
Overholdelse af behandlings- og udredningsretten

Regionale målsætning

Budget og regnskab
2020 overholdes

Status

jul-20

79%

jul-20
jul-20

3%

Andel med for sent registeret plan

jul-20

3%

Målsætning om 90%
overholdelse

jul-20

85%

Udredningsretten skal Andel af overholdte
overholdes indenfor øges med 10 % - point
30 dage på voksenområdet
Andel uden plan

Budgetoverholdelse

Opgjort
pr.

jul-20
jul-20

6%

Andel med for sent registeret plan

jul-20

1%

Regnskabsprognose
overholder budget og
overførselsbehov

jul-20

Side 2

Nationale målsætninger
Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien
For målet vedrørende behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien opgøres
dette ved udgangen af 2020 for så vidt angår opgørelse på andele. Afrapporteringen skal ses i
lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer for nærværende ikke
er data tilgængelig for målet på andele. Valide data fra Sundhedsdatastyrelsen forventes i
2020, hvorfor målet forventes endeligt opgjort ultimo 2020.
Antallet bæltefikseringer i juli 2020 var 40, hvilket er et omfang svarende til 2019. 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 juli 2020 skete det
således for 141 personer mod 169 i januar 2020.
Psykiatrien arbejder meget fokuseret med at indfri målsætningen om at halvere bæltefikseringer samt reducere den samlede anvendelse af tvang. I Psykiatrien er der et stort ledelsesmæssigt fokus på at sikre nedbringelsen af tvang, og det er en central målsætning fortsat at
forbedre den forebyggende indsats for at sikre nedbringelsen af tvang.
Overholdelse af behandlings- og udredningsretten
Grundet COVID-19 blev behandlings- og udredningsretten suspenderet. Psykiatrien skal pr.
1. september 2020 være tilbage på fuld overholdelse af udredningsretten, hvorfor målet følges tæt. Opfølgning pr. juli viser, at Psykiatrien bevæger sig i en positiv retning tilbage til
overholdelse af udredningsretten efter nedlukning på grund af COVID-19. I forhold til driftsog udviklingsaftalen skal 90 % af patienterne skal være udredt indenfor 30 dage. Ved opfølgning blev dette overholdt for 85 % af patienterne på voksenområdet, mens det for børne- og
ungeområdet var for 79 % af patienterne.
Det ser pt. ud til, at Psykiatrien hurtigt kommer tilbage i normal drift efter nedlukningen på
grund af Covid-19. Psykiatrien forventer dog en reaktion på COVID-19-krisen i form af flere
nye patienter med belastningsreaktioner efter karantænen og påtvungen isolation, og kendte
patienter, der har lyttet til anbefalinger om at isolere sig, selvom de havde brug for hjælp. Resultatet vil samlet være et forøget pres på Psykiatrien og kunne medføre vanskeligheder med
at overholde udrednings- og behandlingsretten.
Regionale målsætninger
Budgetoverholdelse 2020
Psykiatrien forventer at udvise budgetoverholdelse for 2020, under forudsætning af, at der
kompenseres for udgifter relateret til COVID-19.
Partnerskabsaftalerne
I forhold til udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse
er Psykiatriens partnerskabsaftaler med Nykøbing Falster Sygehus. Slagelse, Næstved og
Ringsted sygehuse og Holbæk Sygehus er i drift. Der er ikke særskilte nye udfordringer. Indgåelse af partnerskabsaftale med Sjællands Universitetshospital er forsinket senest som følge
af Covid-19. Der er dog aftalt opstartsmøde ultimo september 2020 og målsætningen er, at
indgå en partnerskabsaftale med Sjællands Universitetshospital inden årets udgang.
Virksomhedsmål
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Covid-19 har accelereret bestræbelserne for at nå målet med at udbrede anvendelsen videokonsultationer i 2020. Alle Psykiatriens ambulante behandlingssteder har således nu adgang
til virtuel konsultation og Psykiatriens Styregruppe for videokonsultationer vil resten af året
have fokus på omlægningen af fysiske konsultationer til virtuelle konsultationer.
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