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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 
vedrørende ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region 
Midtjylland” 
 
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde den 14. 
januar 2011 drøftet ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i 
Region Midtjylland”. Alle lokal-MEDudvalg i psykiatrien og Psykiatri- 
og Socials administration har fået tilsendt høringsmaterialet med 
henblik på afgivelse af bemærkninger til omstillingsplanen og 
besparelsesforslagene. Der er modtaget 16 høringssvar fra lokal-
MEDudvalgene. 
 
Indledningsvis skal det præciseres, at forslagene i ”Omstilling til 
fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland” omhandler 
sundhedsvæsenet og dermed psykiatrien og administrationen. Den 
anden del af Psykiatri og Social, de sociale centre/tilbud indgår 
generelt set ikke i forslagene, men kan dog blive indirekte berørt af 
et af forslagene. 
 
Hoved-MEDudvalget anerkender, at de økonomiske vilkår for driften 
af Region Midtjylland fordrer, at der tages initiativer til at skabe 
ligevægt i økonomien. Udvalget finder, at med denne spare- og 
omstillingsrunde og tidligere sparerunder i Region Midtjyllands korte 
levetid er sket så betydelige tilpasninger af økonomien, at der nu bør 
være ro omkring de økonomiske driftsforhold i en lang periode for at 
sikre fremdrift. 
 
Udvalget skal gøre opmærksom på, at psykiatrien gennem de sidste 
år har gennemført store strukturelle ændringer. Det har betydet: at 
antallet af matrikler med senge er reduceret med i alt 40%, at 
antallet af afdelingsledelser er reduceret med 20%, og at 
administrationen er reduceret med 8%. 
 
I forslagene lægges der op til en række fusioner samt overdragelser 
af funktioner. Hoved-MEDudvalget påpeger vigtigheden af, at der ved 
en realisering af disse forslag er fokus på ordentligheden. Det 
forventes således, at der er særlig opmærksomhed både fra den 
fremtidige og nuværende organisation over for de medarbejdere og 
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ledere, der bliver berørt af realiseringen af forslagene, og at Psykiatri 
og Social på relevante niveauer inddrages rettidigt i forhold til de 
enkelte fusioner og overdragelser af funktioner. 
 
Ud over disse generelle bemærkninger har udvalget bemærkninger til 
en række af de konkret forslag: 
 
Forslag nr. 6.1: Rationalisering i Regionspsykiatrien i Silkeborg: 
Hoved-MEDudvalget finder det rigtigt, at der i den givne situation 
findes besparelser, der kan realiseres ved at nedlægge tilbud, der 
efter en faglig vurdering ikke er behov for.  
 
Forslag nr. 6.2: Omlægning af ambulant behandling: 
Hoved-MEDudvalget ser det som en udfordring, at der skal realiseres 
en produktivitetsforøgelse på det ambulante arbejde samtidig med 
gennemførelsen af omfattende omorganiseringer, som berører det 
ambulante arbejde flere steder i organisationen. Samtidig vurderes 
det, at den betydelige mangel på læger i psykiatrien skaber store 
udfordringer i forhold til at øge produktiviteten.  
 
Forslag nr. 6.3: Ændret mødeaktivitet og mindre brug af eksterne 
konsulenter: 
Udvalget finder, at der er god grund til, at søge efter en realisering af 
besparelser ved målrettet anvendelse af ny teknologi i form af øget 
anvendelse af mulighederne for videokonferencer. 
 
Udvalget er også enige i, at møder og seminarer i psykiatrien 
tilrettelægges så det ikke medfører unødige omkostninger til 
døgnseminarer, og at anvendelsen af eksterne konsulenter blive 
reduceret.   
 
Forsalg nr. 6.4: Sammenlægning af administrative funktioner og 
servicefunktioner: 
Udvalget anerkender, at der stiles efter besparelser, der ikke påvirker 
patientnære funktioner, og at der ses på administrative funktioner og 
funktioner, der bør varetages af andre myndigheder. 
 
Forslag nr. 6.5: Besparelser på afdelingsledelser og administrationen: 
Hoved-MEDudvalget anerkender, at der søges realiseret en 
besparelse som følge af sammenlægninger afdelinger og dermed 
reduktion i antallet af afdelingsledelser, som er i færd med blive 
genneført. 
 
Forslag nr. 6.6: Overdragelse af Museum Ovataci: 
Hoved-MEDudvalget finder at Museet Ovartaci er en unik perle af et 
museum, som er kendt og anerkendt både nationalt og internationalt 
for sin historiske samling samt en enestående samling af 
kunstværker. Museet har stor betydning både som formidler at 
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psykiatrien historie og forskningsmæssigt. Skabes der ikke mulighed 
for en fortsættelse af Museet Ovatacis drift, vil det være udtryk for en 
fattig kultur. 
 
Museet bidrager ud over museumsaktiviteterne til en række 
aktiviteter i Risskov herunder drift af en café, som benyttes af 
patienter og pårørende. Flyttes Museet fra Risskov, vil der være 
behov for vurdering af en alternativ caféfunktion.  
 
Udvalget finder, at der er behov for en forlængelse af den tid, der er 
afsat i forslaget til afklaring af en eventuel overdragelse af Museet 
Ovartaci til en anden organisation. En forlængelse af fristen vil 
muliggøre en hensigtsmæssig overdragelse og dermed sikre den 
fremtidige bevaring af Museet Ovartaci og dets aktiviteter. 
 
Forslag nr. 7 (Temagruppe 12 (s.173)): Samling af 
uddannelsesopgaver fra Koncern HR, Efter- og videreuddannelse, 
Sundhedssekretariatet og lægelig uddannelse: 
Hoved-MEDudvalget er enig i, at der er mange fordele ved at etablere 
en fælles uddannelsesorganisation for efteruddannelsesområdet i 
Region Midtjylland, idet det på en række områder vil give 
synergieffekter. Udvalget finder det også rigtigt, at der fokuseres på 
efteruddannelse rettet mod kerneopgaverne. 
Udvalget finder det vigtigt, at et nyt fælles center for kompetance 
målrettet søger at fastholde de kompetencer, der er til stede i 
psykiatriens Uddannelsesafdeling, og at der opbygges en organisering 
og struktur, der løbende opfanger, skaber og leverer de 
psykiatrirelevante uddannelsestilbud. 
Udvalget finder det også vigtigt, at efter- og videreuddannelses-
enhederne skal sikres tæt kontakt til de psykiatriske specialer. 
 
Forslag nr. 8 (Temagrup. 12): Vurdering af om der er gevinster ved 
at samle planlægnings- og stabsfunktioner vedrørende psykiatrien 
med planlægnings- og stabsfunktioner vedrørende somatisk sundhed 
i Sundhedsplanlægning: 
Med forslaget lægges der op til samling af stabs- og koncernopgaver 
vedrørende planlægning på hele sundhedsområdet. Konkret betyder 
det, at personaleressourcer og viden fra det psykiatriske område 
samles med de tilsvarende ressourcer fra det somatiske område i 
Sundhedsplanlægning, og på den måde sidestilles psykiatrien med 
det øvrige sundhedsområde. 
Udvalget ser dog en udfordring i at sikre, at der ikke sker dobbel-
tarbejde, og ønsker, at der er en særlig ledelsesopmærksomhed på 
dette. 
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Forslag nr. 4.5.3 Sammenlægning af den kliniske biokemiske afdeling 
under psykiatrien i Risskov med klinisk biokemisk afdeling på AUH: 
Hoved-MEDudvalget finde grundlæggende, at en sammenlægning af 
de biokemiske afdelinger kan være hensigtsmæssig. Forudsætningen 
for dette er for det første, at de psykiatriske patienter, psykiatriske 
afdelinger og forskningsafdelingen i Risskov som minimum tilbydes 
uændret service og fleksibilitet, og for det andet at den særlige 
ekspertise på laboratriet i Risskov vedrørende psykofarmaka bevares 
og forsat udvikles, og for det tredje at der forsat varetages opgaver 
for den psykiatriske forskning, og for det fjerde at man også fortsat 
skal sikre den dynamiske interaktion mellem psykiatrisk forskning, 
ikke mindst grundforskning, og klinisk biokemisk ekspertice. 
Udvalget er også optaget af, at der er tale om en ligeværdig fusion af 
de 2 laboratorier. 
 
Forsalg 4.2.1. Samling af Øre-næse halsafdelinger: 
Udvalget skal afslutningsvis bemærke, at en så stor omstilling kan 
have afledte effekter. Udvalget skal her gøre opmærksom på det 
nære samarbejde, der over en lang årrække er etableret mellem 
Institut for Kommunikation og Handicap og øre-næse–halsafdelingen 
på Århus Sygehus. Der bør være opmærksomhed på at sikre, at dette 
samarbejde kan fortsætte.  
 
 
På Hoved-MEDudvalgets vegne 
 
Claus Graversen Bent Lykke Sørensen Mats Sommer 
FungeredneFormand Næstformand Næstformand 

 


