Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2021-2024
Budget/finansieringsforslag: Omsorgspersoner i de akutte psykiatriske
akutmodtagelser
Fremsat af: socialdemokraterne i Region H
Formål og indhold
Vi ønsker i lighed med i somatiken på fx Nordsjællands Hospital, at der etableres et
samarbejde med fx Røde kors, patientforeningerne eller andre frivillige fra civilsamfundet
om, at der oprettes ”patientstøtter” til borgere og pårørende, der henvender sig i de
psykiatriske akutmodtagelser. Det er håbet, at en sådan foranstaltning vil kunne give borgere
og pårørende, som henvender sig i de psykiatriske akutmodtagelser en bedre oplevelse af at
være ventet og velkommen.
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)
I somatiken er der fx på Nordsjællands hospital etableret et samarbejde med Røde kors, hvor
frivillige fra Røde Kors bidrager med medmenneskelig støtte og praktisk assistance i
forbindelse med patienter og pårørendes ankomst til sygehuset.
Som et led i dialogmøderne med patientforeningerne har netop muligheden for at etablere en
sådan funktion ”patientstøtteordning” i relation til de Psykiatriske akutmodtagelser været
genstand for stor interesse.
Med udgangspunkt i de positive erfaringer der er høstet i somatiken med denne funktion
ønsker vi dels en plan for, hvorledes en sådan funktion kan etableres i Psykiatrien i et samspil
med de frivillige, patientforeningerne og evt. tidligere brugere. Vi ønsker tillige et bud på evt.
uddannelse der kan være påkrævet i relation til et sådan tilbuds etablering, samt et
budgetoverslag over de samlede etableringsudgifter og evt. efterfølgende drift i relation til en
sådan ordning. Der må gerne med udgangspunkt i belastningen på de Psykiatriske
modtagelser gives et bud på i hvilke tidsrum en sådan ordning vil være mest aktuel.
Vi ønsker i første omgang at få et bud på, hvad det vil koste, at etablere ordningen på 1-2
akutmodtagelser fx på Psykiatrisk Center Nordsjælland og PC København eller Ballerup med
henblik på at høste erfaringer i Psykiatrisk regi, som efterfølgende kan udbredes. Hvis muligt
må et overslag over udrulning på alle de psykiatriske modtagelser gerne opstilles.
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)
Assistance ved patienternes ankomst til hospitalet vil ofte være mere kompliceret og mere
akut præget i psykiatrien end i somatikken. En større del af patienterne i psykiatrien er akutte
end i somatikken.
En udvidelse af bemandingen kan evt. ske med recoverymentorer – altså tidligere patienter –
som både kender til psykisk sygdom og har modtaget undervisning i samtaleteknik og
krisehåndtering mv. Det kan virke de-eskalerende for patienter at møde en tidligere patient
som en af de første i akutmodtagelsen. Samtidig vil det understøtte målsætningerne om
reduktion af tvang, da en større andel af de tilbageværende tvangssituationer netop sker i

akutmodtagelser. Derudover vil tilstedeværelsen af recovery-mentorer understøtte den
recovery-orienterede behandlingsstrategi.
Forslaget er i tråd med regionens treårsplan for psykiatrien, særligt temaet om recovery.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2021

2022

2023

2024

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:
Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af
budgetinitiativer.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:
Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.

