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Psykiatri og Socials bemærkninger til høringssvar vedr.
etablering af 32 særlige pladser i Psykiatrien
Forslaget til den permanente placering af 32 særlige pladser i
psykiatrien har været i høring i psykiatriens MED-organisation. Der er
desuden indhentet bemærkninger fra specialerådene for henholdsvis
boksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.
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Der er indkommet høringssvar fra












HMU for Psykiatri og Social
LMU for Afdeling Q, Afdeling for depression og angst
LMU for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
LMU for Regionspsykiatrien Midt
LMU for Regionspsykiatrien Vest
LMU for Afdeling P, AUH Risskov
LMU for Regionspsykiatrien Randers
Specialerådet for Børne- og Ungespsykiatrien
Mindretalsudtalelse fra specialerådet for Børne- og
Ungespsykiatrien
Specialerådet for voksenpsykiatrien
Initiativgruppen "Bevar Børnepsykiatrisk sengeafdeling Viborg"

Psykiatri og Social har enkelte bemærkninger til de overordnede linjer
i høringssvarene.
Økonomi
Høringsparterne giver generelt udtryk for bekymring for økonomien
omkring de særlige pladser. Psykiatri og Social deler bekymringen,
idet den nye opgave ikke er fuldt ud finansieret af de statslige midler,
der overføres via bloktilskuddet.
Konkretisering af den faglige opgave
En række høringsparter peger på behovet for en konkretisering af
opgaven og for belysning af faglige problemstillinger som
eksempeltivs beskæftigelsesmuligheder, faglige aktiviteter,
præcisering af målgruppen, visitations- og indlæggelsesprocedurer,
drift af visitationsforum mm..
Disse emner vil blive drøftet og præciseret af henholdsvis den
nedsatte styregruppe og koordinationsgruppe bestående af
repræsentanter fra region og kommuner.
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Alternativ Midt/Vest-placering i Gødstrup
I enkelte høringssvar foreslås det, at de 14 midt/vestlige pladser
placeres i Gødstrup frem for i Viborg.
Forslaget omfatter en placering i Regionspsykatrien Midt, Viborg af
følgende årsager:
 I henhold til regionsrådets beslutning etableres 14 midlertidige
pladser i Viborg med opstart primo 2018. Af hensyn til
opbygning af kompetencer omkring disse særlige pladser,
rekruttering af medarbejdere mv. vurderes det
hensigtsmæssigt at fastholde denne placering frem for at
flytte området/opgaven igen om 2-3 år.
 Der er begrænsede anlægsmidler til opgaven. Det vil være
omkostningstunt først at etablere pladser i Viborg og derefter
etablere "de samme" pladser i Gødstrup. Såfremt der ændres i
det oprindelige plan- og programgrundlag for byggeriet i
Gødstrup, skal der påregnes en merudgift på ca. 3,5–4,5 mio.
kr.
 Såfremt der skal være plads til 14 særlige pladser i Gødstrup,
kræver det, at børneafsnittet skal blive i Viborg. Psykiatri- og
Socialledelsen vurderer, at det er vigtigt at fastholde den
oprindelige beslutning om at samle børne- og
ungdomspsykiatrien i henholdsvis Skejby og Gødstrup af
hensyn til det faglige miljø mv. omkring den børne- og
ungdomspsykiatriske indsats.
 Der forudses en stor udfordring i forhold til at rekruttere det
nødvendige personale og faggrupper til varetagelse af driften
af de 32 særlige pladser. Regionspsykiatrien Vest har længe
været udfordret med hensyn til rekruttering, og mulighederne
for rekruttering af det nødvendige personale til de særlige
pladser vurderes at være bedre i Viborg.
 Hensynet til let adgang til den faglighed, som den
specialiserede retspsykiatri repræsenterer.
Nedlæggelsen af 16 lavintensive senge på afdeling Q og betydningen
for afdelingens målgruppe og opgaver
 Med etableringen af 8 regionale pladser i Borgernes
Psykiatrihus i Aarhus mindskes behovet for lavintensive senge
i Afdeling Q, da målgrupppen er den samme. Patientindtaget
reduceres desuden ved harmoniseringen af optageområdet,
hvorved en patientgruppe flyttes fra Risskov til
Regionspsykiatrien Randers. I alt reduceres Afdeling Q's
patientindtag svarende til 15 senge.
Forslag om etablering af de særlige pladser i nybyggeri oven på
Afdeling R
 En tilbygning til det eksisterende anlægsprojekt i Psykiatrisk
Center, Skejby, skønnes at ligge på ca. 44 mio.kr.
 Ud fra de begrænsede anlægsmidler, der er til rådighed,
vurderes det, at dette reelt ikke en mulighed.
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