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Psykiatriudvalget takker for muligheden for at kommentere på fastlæggelsen af konge-

indikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålstyringen.  

 

Af Kongeindikatorer er det relevant for Psykiatriudvalget at give bemærkninger til 

”Patientens situation styrer forløbet” samt ”Høj faglig kvalitet”, som måles på bag-

grund af de tilhørende driftsmål ”tilfredshed” og ”kliniske kvalitetsdatabaser”.  

 

Derudover er det særlig relevant for Psykiatriudvalget at give bemærkninger til 

driftsmålene ”udredning inden for 30 dage”, ”akutte genindlæggelser” samt ”tvang”.  

 

Kongeindikatorer 

Psykiatriudvalget har drøftet kongeindikatorer for ”Patientens situation styrer forlø-

bet”. I lighed med sidste års høringssvar er det Psykiatriudvalgets opfattelse, at 

spørgsmålene bør formuleres anderledes, så de giver et bedre indtryk af patientens re-

elle oplevelser af forløbet. Udvalget foreslår endvidere, at ambitionsniveauet hæves, 

så det er mere ambitiøst, idet den nuværende målopfyldelse viser, at ambitionsniveau-

et næsten er nået. 

 

Kongeindikatoren ”Høj faglig kvalitet” måles i kraft af kliniske databaser. Det er Psy-

kiatriudvalgets vurdering, at databaserne bør udvides med patientindrapporterede data 

som led i vurderingen af den faglige kvalitet. 

 

Driftsmålsstyring 

Psykiatriudvalget bakker op om, at ambitionsniveauet for driftsmålet ”udredningen in-

den 30 dage” fastlægges til 80 % for både voksen og børne- og ungdomspsykiatri. 

 

Som ved sidste års høring er det Psykiatriudvalgets opfattelse, at der bør være tal for 

”akutte genindlæggelser” inden for 7 dage på det psykiatriske område. Årsagen er, at 

genindlæggelser efter 7 dage i nogle situationer kan være fagligt fornuftige fx i for-

bindelse med medicinregulering eller lignende. Desuden bør ambitionsniveauet diffe-

rentieres, idet udgangspunktet for genindlæggelser i hhv. somatik og psykiatri er me-

get forskelligt, og det er afgørende, at der sættes realistiske opnåelige mål i driftsmåls-

styringen.  

 



   Side 2  

 

Hvad angår driftsmålet ”tvang” følger ambitionsniveauet den landsdækkende monito-

rering, hvilket udvalget finder hensigtsmæssigt. 
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