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Administrationen har modtaget høringssvar fra Specialområde
Socialpsykiatri Voksnes LMU i forbindelse med forslag om afvikling af
Blåkærgård.
Der er dels givet høringssvar, som både leder- og medarbejderside er
enige i, og dels er der givet bemærkninger kun fra medarbejderside.
Fælles høringssvar :
Der er enighed om, at det kan være nødvendigt at afvikle et tilbud på
grund af vigende efterspørgsel, og at det konkret ikke er muligt at
spare yderligere på Blåkærgård udover den ressourcetilpasning, der
er gennemført. Dels på grund af et nødvendigt højt sikkerhedsniveau
og dels på grund den fysiske indretning på Blåkærgård. Dette
nødvendiggør at der minimum skal være fem medarbejdere i
dagvagt, fem i aftenvagt og to i nattevagt.
LMU ser med bekymring på den tendens, der er på landsplan med
afvikling af døgntilbud svarende til Blåkærgård. Der er usikkerhed i
forhold til hvem der i fremtiden skal tage sig af denne målgruppe,
også i lyset af, at planerne med de specialiserede socialpsykiatriske
afdelinger er sat i bero. LMU vil understøtte, at der frem mod
regionsrådets endelige beslutning fortsat opretholdes kontakt til
kommunerne med henblik på at opnå yderligere indskrivninger.
Hvis regionsrådet beslutter at afvikle Blåkærgård, vil LMU fastholde
at medarbejdere i så stort omfang som muligt forsøges omplaceret
indenfor specialområdet, i psykiatri- og socialområdet og/eller i
regionen, samt at det undersøges, hvorvidt der er mulighed for at
hjælpe medarbejdere videre med kurser og uddannelse.
LMU bemærker, at det er beklageligt for beboerne, der evt. skal
flytte, og at det er vigtigt i samarbejde med kommuner og pårørende
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at om-visitere til andre tilbud – hvis det er muligt indenfor
specialområdet.
LMU er bekymret for sikkerhed og faglig indsats i en
afviklingsperiode, idet nogle medarbejdere forventes at opsige job,
mens der fortsat er beboere på Blåkærgård.

Administrationens kommentarer
Administrationen tager høringssvaret til efterretning, og har følgende
bemærkninger til de punkter LMU har beskrevet.
Administrationen er enig i, at en afvikling af Blåkærgård vil betyde
færre døgnpladser til målgruppen af borgere med svære psykiske
sindslidelser, komplekse adfærdsproblemer og afhængighed, og at
der på landsplan er lukket flere sammenlignelige tilbud. Forslaget er
begrundet i manglende efterspørgsel fra kommunerne. Hvis der på et
senere tidspunkt sker en stigning i efterspørgslen og/eller en
alternativ institutionstype bliver aktuel, vil regionen indgå i aktivt i et
samarbejde omkring etablering af erstatningstilbud.
Administrationen tilkendegiver, at Specialområde Socialpsykiatri
Voksne og Psykiatri og social vil være behjælpelige med at
medarbejdere får ansættelse andre steder og støttes bedst muligt jf.
Region Midtjyllands gældende regler for omplacering.
Administrationen tilkendegiver endvidere, at opsigelse og samarbejde
omkring relevante alternative tilbud til beboerne vil være i fokus i tæt
dialog med kommuner, beboere og evt. pårørende.
Tilsvarende tilkendegiver administrationen, at Specialområde
Socialpsykiatri Voksne vil sikre en plan for afviklingen, som indebærer
at der ikke opstår øget sikkerhedsrisiko eller forringet faglig kvalitet i
afviklingsperioden.

Kommentarer fra medarbejderside i LMU:
Medarbejderne bemærker, at der er risiko for at der opstår problemer
for både beboerne og personale de steder hvor beboerne flytter hen,
da personale her ikke kender til beboerne og deres problematikker.
Andre beboere vurderes i risiko for tilbageslag i behandlingsforløb,
hvis de indskrives på retspsykiatriske afdelinger. Andre vurderes i
risiko for at blive svingdørspatienter og i risiko for komme i dybere
kriminalitet og øge et eventuelt misbrug.
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Medarbejdersiden udtrykker, at det er trist når institutioner lukker og
borgere mister deres hjem, og ansatte deres arbejdsplads og kolleger
gennem mange år.

Administrationens kommentarer
Administrationen tager høringssvar fra medarbejderside i LMU til
efterretning, og har følgende bemærkninger.
Administrationen er enig i, at det grundlæggende ikke er
hensigtsmæssigt for nogen af parterne at afvikle Blåkærgård. Det er
indgribende for både beboere og medarbejdere.
Administrationen har tillid til, at alle implicerede parter i kommunerne
og i regionen omkring beboeren vil handle sagligt og fagligt
ansvarligt, og sikre de bedste betingelser for de enkelte beboer ved
en flytning.
Det videre forløb:
Forslag om afvikling af Blåkærgård sendes i høring i kommunerne i
perioden fra 3. april til 20. april. Forslaget bliver herefter forelagt
regionsrådet til beslutning den 31. maj 2017. LMU's høringssvar og
ovenstående bemærkninger bliver vedlagt som bilag til regionsrådet.
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