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Notat om forslag til uddybning af Psykiatriplan 2017
I forbindelse med den politiske behandling af høringsversionen af Psykiatriplan
2017 i november måned blev der stillet en række forslag til uddybning
Dato 21-11-2016
af planen. Forretningsudvalget besluttede på mødet den 15. november
Sagsbehandler Gry Brun Jensen
at sende sagen tilbage til det rådgivende udvalg vedrørende
gry.brun.jensen@stab.rm.dk
psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.
Tel. +4578412065
Forslagene er beskrevet i dette notat. Der er lagt op til, at en række af
kommentarerne/forslagene indgår i psykiatriplanen. De øvrige forslag
kan bl.a. tages op i årsplanerne eller i det videre arbejde med
hensigtserklæringerne i budget 2017.
Der bør indarbejdes et afsnit om samarbejde med bruger- og
pårørendeorganisationer på de nye hospitaler
Der er i Psykiatriplan 2017 indarbejdet et afsnit om samarbejdet med
bruger- og pårørendeorganisationer generelt. Samarbejdet med
bruger- og pårørendeorganisationer specifikt på de nye hospitaler
tages i stedet op i forbindelse med opfølgningen på en
hensigtserklæring i budget 2017 om samme emne.
Det anbefales, at der fremadrettet er et større fokus på
psykoeducation af patienter med bivirkninger
Dette er ikke indarbejdet, men anbefalingen kan tages op i
årsplanerne.
Udkastet bør suppleres med et afsnit om, hvilke udfoldelsesmuligheder
der er for psykiatriske patienter i forbindelse med de nye byggerier,
eksempelvis i form af værksteder og andre udendørs aktiviteter.
Disse fakta er ikke indarbejdet i den strategiske plan.
Der kan dog oplyses følgende om udfoldelsesmulighederne for
psykiatriske patienter på henholdsvis DNU og Gødstrup:
Gødstrup: Der er i psykiatriprojektet i Gødstrup lagt vægt på, at der
skal være fysiske udfoldelsesmuligheder i de 12 indre gårdrum. I nogle
af gårdrummene lægges der op til fysiske aktiviteter, mens andre vil
egne sig til mere stille aktiviteter. Der søges fondsmidler til

Sagsnr. 1-31-72-26-16

Side 1

opgradering af gårdrummene og til aktivitetsområder uden for bygningerne. I sengeafsnittene
er der multifunktionsrum og opholdsarealer til patienter. Der etableres endvidere en sportshal.
DNU: Alle sengeafsnit i Psykiatrisk Center har tilknyttet et lukket gårdrum med mulighed for
forskelige aktiviteter som almindelig ophold udendørs, boldspil og anden bevægelse.
Aktivitetsmulighederne i de forskellige gårdrum er tilpasset de forskellige patientgrupper. Der
er desuden 4 åbne gårdrum, hvor der etableres multibane med mulighed for forskellige
boldspil. Desuden bliver der opsat udendørs motionsredskaber,og gårdarealerne indrettes, så
de er attraktive at gå, sidde og opholde sig i. På alle sengeafsnit er der flere multifunktionsrum
og opholdsrum, hvor der er mulighed for mange forskellige aktiviteter. Der er en række fælles
indendørs faciliteter: En multihal, fitnessrum, et reflektionsrum og til børn og unge et motorikog motionsrum. I uderummene ved de retspsykiatriske sengeafsnit etableres også 2
multifunktionsbaner til boldpil. Der etableres endvidere en række aktivitetsrum: Værksteder,
træningskøkken, fitnessrum og musikrum. Endelig er der etableret et rekreativt stiforløb
omkring regnvandsbassinerne i det grønne område vest for Psykiatrisk Center. Stien har en
samlet længde på ca. 2,5 km. På sigt forventes stien at blive forsynet med fitness-redskaber.
I afsnittet om samarbejdet med kommunerne bør det overvejes, om tænkningen om
Psykiatriens Hus i Silkeborg kan bredes ud til flere steder
Der er i Psykiatriplan 2017 tilføjet, at der i samarbejdet med kommunerne kan hentes
inspiration i det samarbejde, der er omkring Psykiatriens Hus i Silkeborg.
I afsnittet om integration mellem somatik og psykiatri bør fordelene fremgå tydeligere
I udkastet til Psykiatriplan 2017 er fordelene ved at integrere psykiatrien og somatikken i de
nye akutmodtagelser fremhævet yderligere.
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