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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 

Vedrørende forslag til budget 2019 

 
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde af 24. august 
2018, drøftet forslag til budget 2019. Udvalget finder det særdeles 
positivt at der i budgetforslaget, konstitueringsaftalen og i 
økonomiaftalen med regeringen, nu ses en tydelig politisk prioritering 
af psykiatrien. Dette til trods for en vanskelig økonomisk situation. Et 
økonomisk løft af psykiatrien vil være med til at sikre det gode 
patientforløb, og forbedre mulighederne for at styrke arbejdsmiljøet 
og kvaliteten af ydelserne overfor patienterne. Udvalget bemærker at 
man særligt på børn- og ungeområdet, er tilfredse med fokus på den 
tværsektorielle indsats mellem kommune og region. 
 
HMU finder det bekymrende at det i udkast til rammeaftale 2019-
2020, fremgår at der skal implementeres takstbesparelser på 
socialområdet. Disse takstbesparelser kan få stor betydning for den 
måde, som det specialiserede socialområde arbejder med nogle af de 
mest sårbare borgere i regionen. Borgerne på de regionale sociale 
tilbud har ofte flere komplekse problemstillinger. En taksbesparelse 
på området, vil derfor kunne skabe stor usikkerhed for både borgere, 
beboere og medarbejdere. Udvalget opfordrer derfor til politisk fokus 
på konsekvenserne af besparelserne - i regionens dialog med de 19 
kommuner.   
 
Udvalget vil gøre opmærksom på forskellen mellem psykiatriske og 
somatiske patientforløb. Psykiatrien er typisk karakteriseret ved at 
have komplekse og lange patientforløb, hvor det tværsektorielle 
samarbejde mellem psykiatrien og kommunerne, kan være afgørende 
for det gode og nære patientforløb. Eksempelvis fremgår det i 
budgetmaterialet at der er forslag om reduceringer af ambulante 
besøg. HMU bemærker at der er forskel på ambulante forløb i 
somatikken og i psykiatrien. Udvalget mener derfor, at forslaget i 
forhold til psykiatrien bør forstås, som et fokus på, hvordan 
ambulante besøg kan gøres bedre. Fremfor blot at der skal ske en 
reducering af antal.    
 
Det fremgår desuden af budgetmaterialet at der skal omprioriteres 
samlet set 60 mio. kr. fra 2020 til 2022 i psykiatrien. Udvalget er 
bekymret for, hvad dette kommer til at betyde for patienter, borgere 
og medarbejdere. 
 
Udvalget vil henstille til at man politisk, sikrer psykiatrien frie rammer 
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Side 2

til at effektuere et omprioriteringsrum indenfor psykiatrien. Dermed 
vil man bedst kunne sikre gode og nære patientforløb for den enkelte 
psykiatriske patient, dennes pårørende og kommune. Udvalget vil i 
den forbindelse bemærke, at skabelse af omprioriteringsrummet  bør 
forstås bredt således, at en omlægning af nuværende drift til en 
anden form for drift også ses som en del af omprioriteringsrummet. 
Et eksempel kunne være skabelse af psykiatrihuse i samarbejde med 
kommuner. Dermed vil effektiviseringer/omprioriteringer ikke blot 
være noget, der opnås ved besparelser.  
 
HMU er enige i, at en øget digitalisering kan bidrage til et mindre 
ressourceforbrug. HMU gør dog opmærksom på, at besparelserne 
ikke kan forventes, før digitaliseringen er blevet udviklet og 
implementeret. Det vil fordre en særlig indsats, da implementering af 
digitaliseringsgevinster i forhold til den psykiatriske patient, og den 
sårbare borger på et socialt tilbud, er udfordret af disse to gruppers 
særlige komplekse problemstillinger. Der skal derfor tages 
udgangspunkt i Psykiatri og Social's særlige målgruppe. 
 
Det fremgår af materialet at der er et forslag om at reducere i antal 
indlæggelser pga. selvskade med 50 %. HMU undrer sig over denne 
formulering, da man med forslaget kan risikere at miste fokus på 
behandling af patientens grundlidelse. For i stedet at fokusere på et 
enkeltstående symptom, som selvskade, der kan have mange 
årsager. En reduktion af indlæggelser for denne gruppe, vil kræve 
tiltag før den første indlæggelse - så tidligt som muligt i psykiatrien, 
somatikken og hos kommunen. Der vil være behov for et 
tværsektorielt fokus for at opnå målet.  
 
HMU's medarbejderrepræsentanter bemærker, at man i øvrigt kan 
tilslutte sig RMU medarbejderrepræsentanternes udtalelse til budget 
2018.  
 
På vegne af Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 
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