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Mulighederne for midlertidigt at placere 14 nye særlige
pladser i Regionspsykiatrien Midt, Viborg eller
Regionspsykiatrien Vest
De særlige pladser skal etableres på psykiatriske afdelinger som en
del af regionens sundhedsvæsen. Der vil være mulighed for at
anvende tvang over for patienterne, hvorfor der skal være en
overlæge til rådighed. Det forudsættes, at pladserne etableres i
eksisterende kapacitet og med opstart primo 2018.
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Regionsrådet besluttede på sit møde den 23. august, at der
midlertidigt placeres 7 særlige pladser på AUH Risskov og 14 særlige
pladser i Regionspsykiatrien Midt, Viborg.
På mødet i forretningsudvalget den 19. september blev det besluttet,
at der til regionsrådets behandling af sagen vedrørende den
permanente placering af i alt 32 særlige pladser skal fremlægges et
notat, der beskriver mulighederne for en midlertidig placering af 14
nye særlige pladser i Regionspsykiatrien Midt, Viborg, eller i
Regionspsykiatrien Vest.
I det følgende redegøres derfor for mulighederne for midlertidigt at
placere 14 særlige pladser i henholdsvis Regionspsykiatrien Vest og
Regionspsykiatrien Midt, Viborg.
Der er er udfordringer forbundet med alle tre løsninger. Vurderingen
er, at der ikke er fysisk kapacitet til at placere de 14 særlige pladser i
Herning, og at det i lyset af de hidtidige rekrutteringsproblemer vil
være for usikkert at placere de midlertidige pladser i Holstebro. Der
er også udfordringer forbundet med at placere pladserne i Viborg,
særligt fordi en midlertidig placering kan gøre det vanskeligt at
rekruttere og fastholde personalet, men det vurderes alligevel at
være den bedst mulige løsning.
Da de første pladser skal etableres primo 2018, er Regionspsykiatrien
Midt langt med planlægningen på baggrund af regionsrådets
beslutning fra august 2017 om den midlertidige placering i Viborg.

Såfremt pladserne placeres i Vest, kan det medføre en forsinkelse af
opstarten.
Midlertidig placering af 14 pladser i Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest omfatter en matrikel i Holstebro og en
matrikel i Herning. Henover sommeren og efteråret 2016 var der
store udfordringer med at rekruttere de nødvendige lægefaglige
ressourcer til sengeafsnittet i Holstebro. Psykiatri- og Socialledelsen
tog en række initiativer med henblik på at rekruttere og fastholde de
nødvendige overlæger, men pr. 1. februar 2017 var der ingen
speciallæger i psykiatri tilbage på sengeafsnittet i Holstebro. På den
baggrund vedtog regionsrådet den 21. december en nødplan, som
nedlagde sengeafsnittet i Holstebro og flyttede 6 senge til Herning og
11 senge til Viborg. At en del af sengene blev placeret i Viborg
skyldtes dels de snævre fysiske rammer i Herning, som ikke gav
plads til flere senge, og at lægeressourcerne allerede var pressede.
Midlertidig placering i Herning
De fysiske rammer og muligheder for etablering af et ekstra
sengeafsnit blev grundigt gennemgået i forbindelse med udarbejdelse
af nødplanen. Der er ikke ledig fysisk kapacitet til at etablere et
sengeafsnit med 14 pladser.
Placering i Holstebro
Da der er mulighed for at anvende tvang over for patienter, der er
indlagt på de særlige pladser, skal der være en overlæge til rådighed.
Der er imidlertid intet, der tyder på, at mulighederne for at rekruttere
til Regionspsykiatrien Vest er blevet bedre siden primo 2017, hvor
nødplanen blev iværksat. Der er i øjeblikket to ubesatte
overlægestillinger i Regionspsykiatrien Vest.
Rekrutteringsmulighederne vurderes ikke at være bedre nu end da
regionsrådet vedtog nødplanen i december 2016.
Midlertidig placering af 14 pladser i Viborg
Der kan frigives fysisk kapacitet til de 14 særlige pladser ved en
intern omrokering i Regionspsykiatrien Midt, Viborg. Der er dog
begrænsede muligheder for at etablere træningsrum, træningskøkken
mv. for en afgrænset periode. Der vil endvidere være behov for at
etablere ekstra sikkerhedstiltag.
Fagligt set vil det være en fordel, at de 14 pladser placeres i
Regionspsykiatrien Midt, Viborg, hvor man har en tradition for at
arbejde med de patienter, der er i målgruppen for de specialiserede
pladser. Det gælder både i forhold til den specialiserede retspsykiatri
og i forhold til samarbejdet med Blåkærgaard. Der skal dog opbygges
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et helt nyt afsnit med nye behandlingstilbud, der skal etableres en
fælles kultur og personalets kompetencer skal udvikles. Hvis
placeringen kun er midlertidig for en periode på ca. to år, til Gødstrup
står klar, kan det vise sig vanskeligt dels at rekruttere det
nødvendige personale og dels at fastholde personalet, når afsnittet
skal flyttes. Mulighederne for rekruttering vurderes dog at være
bedre end i Holstebro.
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