
Høringssvar fra LMU Regionspsykiatrien Randers

LMU i Regionspsykiatrien Randers har behandlet spareforslaget på 
møde den 11. januar 2011 og ønsker at fremføre følgende synspunk-
ter.

Forslaget om, at der skal præsteres flere ydelser i ambulant regi, har 
stor betydning for Regionspsykiatrien Randers og mange andre der 
udfører ambulant arbejde.

Der er nemlig en stor diskrepans imellem de målte ydelser, der er til 
stadig debat, og det arbejde, der udføres i lokalpsykiatrien. Mange 
ydelser måles nemlig ikke i ”Det grønne system”. Det gælder f.eks:

• telefonydelser
• pårørendesamtaler
• børne/familiesamtaler
• kontakter i form af samtaler, telefonopkald, møder, mails 

mm. med eksterne samarbejdspartnere som praktiserende 
læger, hjemmeplejen, bostøtter, opgangsfællesskaber mv.

Derudover er det også vigtigt at påpege, at dokumentationsopgaver 
heller ikke tælles med. Disse er bla.:

• DDKM. Det er pt. en stor opgave at implementere kvalitets-
modellen og det har været nødvendigt at udpege et antal 
kvalitetsnøglepersoner for at kunne løfte opgaven

• handleplaner
• audits
• surveys. Afdelingen skal både modtage surveyors og fungere 

som surveyors på andre afdelinger. For at forberede disse op-
gaver har det være nødvendigt at afholde en række tema-
dage og meget andet

Bureaukratiet har aldrig været større end det er nu, og det tager en 
del tid fra behandlingsarbejdet.

Der findes meget ny teknologi, der vil kunne lette dagligdagen, men 
for det meste udsættes disse initiativer f.eks EPJ af tekniske årsager.
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Måske skulle der sættes ekstra ind her med nogle velfungerende sy-
stemer, så der ikke spildes unødig tid på langsomme og omstændige 
arbejdsgange.

Dokumentationsopgaver er ligeledes en meget stor opgave, så vel-
fungerende IT til at opsamle og måle resultater og indsatser kunne 
give besparelser - og samtidige give bedre mulighed for at øge pa-
tientkontakten.
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