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Organisering af forberedelsen af udflytningen til Skejby og
Gødstrup
af udflytningen til Skejby og Gødstrup
Forberedelsen af flytningerne til Skejby og Gødstrup går nu ind i en
mere konkret fase. Her beskrives, hvorledes de kommende processer
bliver styret.
Processerne handler om andet end den fysiske flytning. Beslutninger
om den overordnede organisering af psykiatrien i Region Midtjylland
tages af direktionen, mens psykiatri- og socialledelsen beslutter den
interne organisering af psykiatrien.
Arbejdet med den endelige placering af lokalerne i Skejby foregår
med udgangspunkt i brugergruppernes input. Tilsvarende gælder for
indretningen af lokalerne, når man når dertil. Når der er fundet en
vinder for Gødstrup-projektet starter en tilsvarende proces i forhold
til dette projekt.
De nye fysiske rammer vil på en række områder give mulighed for
/stille krav om tilrettelæggelsen af det daglige arbejde på en anden
måde. Dette arbejde kan fint igangsættes i de forskellige afdelinger.
Etableringen af fælles akutmodtagelser sker i hele regionen,
uafhængig af hvornår der flyttes til Skejby og Gødstrup. Alle
afdelinger i psykiatrien i region Midtjylland skal derfor i gang med at
planlægge, hvorledes samarbejdet med akutmodtagelserne skal
foregå – det gælder også i relation til Skejby og Gødstrup.
I forbindelse med ibrugtagningen af de nye byggerier er der et krav
om realisering af en effektiviseringsgevinst. Processen vedr.
realiseringen af effektiviseringsgevinsten beskrives ikke i dette
dokument. Samflytningen forventes i sig selv at give nogle
synergieffekter, der kan bidrage til realiseringen af
effektiviseringsgevinsten.
Principper for planlægningen af processerne
Følgende principper skal gælde for planlægningen af
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udflytningsprocesserne og for gennemførelsen af dem.
1. Vi kommunikerer åbent, og fortæller hvad vi ved – og har det
betydning for dig, bliver du inddraget.
2. Vi vil undgå rygter – så spørg hvis du er i tvivl.
3. Vi skal tænke i enkle og gode løsninger - i stedet for det
komplicerede og fuldkomne.
4. Vores organisation og arbejdsgange er uændrede indtil andet
er besluttet.
5. Udflytningen er et fælles ansvar, men nogle har særlige
opgaver med planlægning og implementering.
Overordnet gælder den samme ramme for planlægningen og
udførelsen af flytteprocesserne for begge matrikler. Der vil være
forskelle i organiseringen, bl. a. fordi der i Risskov er flere afdelinger,
der skal flyttes, mens der i Vest kun er en afdeling, der først skal
samles på en matrikel, og derefter flyttes til Gødstrup.
Styregrupper
For hver af de to flytninger nedsættes en styregruppe.
Styregrupperne skal f. ex. tage stilling til de fremtidige arbejdsgange,
hvorledes man får adgang til lokaler (lokalerne vil som udgangspunkt
tilhøre fællesskabet – ikke den enkelte afdeling), organisering af
alarmberedskab og mange andre spørgsmål, der vedrørende den
daglige drift.
Styregruppen skal også tage stilling til samspillet med den akutte
modtagelse, herunder ikke mindst den lægelige betjening af
patienterne i modtagelsen.
I Risskov består styregruppen af:
1 fra hver af afdelingsledelserne
Servicechefen
Køkkenchefen
Den koordinerende lærerstolsprofessor
Gert Pilgaard
Per Jørgensen
Administrationen står for sekretariatsbetjening af styregruppen
I vest består styregruppen af:
Afdelingsledelsen i regionspsykiatri Vest
En repræsentant for centerledelsen i BUC
Lederen af sekretariatet i regionspsykiatri Vest
Gert Pilgaard
Administrationen står for sekretariatsbetjeningen af styregruppen
Temagrupper
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Under styregrupperne skal der nedsættes en række temagrupper.
Der skal være repræsentation i temagrupperne fra styregrupperne,
men der kan deltage yderligere medarbejdere i temagrupperne.
Eksempler på emner for temagrupperne:
Hvorledes organiseres det ambulante arbejde
Hvorledes indrettes sengeafsnittene
Hvorledes skal sammenhængen mellem sengene og den ambulante
funktion være
Samarbejde omkring de akutte patienter
MED-systemet
Med-systemets inddragelse i processen tages op i HMU. I forhold til
Risskov er der nedsat en følgegruppe bestående af de medlemmer af
HMU, der arbejder i Risskov. Det skal aftales, om det er denne
gruppe, der skal fortsætte, eller om den skal have en anden
sammensætning. Det skal sikres, at arbejdsmiljøorganisationen er
repræsenteret i gruppen.
I vest er der ikke en tilsvarende gruppe. Hvis der nedsættes en, skal
den have repræsentanter både fra regionspsykiatri Vest og fra BUC.
Brugere og pårørende
Kontaktforum anmodes om at udpege repræsentanter, der kan
indkaldes med passende intervaller.
Tidsplan
Herværende notat skal drøftes på AL-mødet i oktober.
I løbet af efteråret udarbejdes en bruttoliste over opgaver, der skal
løses inden udflytningerne. Opgaverne oplistes i tidsmæssig
rækkefølge.
Sociale institutioner:
Møllebækken har Fundamentet på Solbakken og IKT har en række
bygninger omkring Tjørnevej. Flytning af disse funktioner varetages
af specialområderne sammen med socialplanlægning.
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