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Emne: Gødstrup - placering af det børnepsykiatriske sengeafsnit

Kære Regionsrådspolitikere
Som ansatte ved Børnepsykiatrisk Ambulatorium i Herning har vi lyst til at blande os i debatten om,
hvor den fremadrettet børnepsykiatriske sengeafdeling skal placeres.
Ud fra artikler i Viborg Folkeblad kan vi læse, at et underudvalg i Regionsrådet anbefaler en geografisk
placering af det børnepsykiatriske sengeafsnittet i Viborg og ikke i Gødstrup - en anbefaling, der går
imod indstillingen fra et samlet LMU i BUC.
Vi vil som medarbejdere også gerne ytre vores holdning til placeringen. Vi støtter fuldt op omkring
LMU's indstilling/høringssvar, og er meget bekymrede for, om Regionsrådet træffer en beslutning, der
splitter børne- og ungdomspsykiatrien unødigt op geografisk. Vi håber, at Regionsrådet vil lytte til de
organisatoriske anbefalinger, som LMU på vegne af medarbejderne har givet, og ikke så sent i
processen udelukkende lytter til en mindre gruppe af medarbejdere i BUC.
Med det nye moderne sygehus i Gødstrup har Regionsrådet, som vi ser det, haft til hensigt, at samle
alle specialer inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien . Dette for at sikre en høj kvalitet, effektivitet
og faglighed i behandling af børn og unge. Vi mener også, at det herved er lettere at rekruttere
speciallæger i den vestlige del af regionen - en problemstilling vi aktuelt dagligt er påvirket af. En
mangel på speciallæger som udfordrer de daglige arbejdsgange og effektiviteten af disse. Ved at samle
de forskellige børne og ungdomspsykiatriske afsnit i eet center, ligesom man har valgt i Skejby, er det
vores forventning, at det vil sikre overgange mellem afsnit, og give en større grad af fleksibilitet i
forhold til anvendelsen af de ressourcer, der er i BUC. På den måde får patienterne den bedste
behandling.
Ved at udskille det børnepsykiatriske sengeafsnit fra det Psykiatriske Center i Gødstrup er vi voldsomt
bekymrede for, at det vil betyde en kraftig forringelse af fagligheden, effektiviteten og smidigheden og
dermed miste synergieffekten, som Regionsrådet må formodes at tilstræbe i et samlet Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center i Gødstrup. Den daglige ledelse på skolebørnsområdet vil også blive opdelt
mellem to geografier, hvilket vi ser som en udfordring for arbejdsmiljøet. Alt dette hvis man beslutter
at placere sengeafsnittet som en satellit i Viborg.

Indtil for år tilbage var der også et velfungerende børnepsykiatrisk sengeafsnit i Herning. Et afsnit som
til stor ærgrelse blev lukket. Det er derfor muligt igen at genetablere et miljø bestående af høj faglig
kvalitet, der let kan samarbejde med det Ungdomspsykiatriske Sengeafsnit i Gødstrup.
Vi mener ikke, at det er de udvendige rammer, der er med til at skabe det gode børneliv, med derimod
den faglighed, der prioriteres indenfor rammerne.
Der findes også ænder i Gødstrup…
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