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Høringssvar fra LMU, afd. R, Risskov

LMU udtaler følgende:
Vi finder det meget uheldigt, at psykiatrien igen skal igennem en større sparerunde. Det er
vanskeligt at forestille sig, at den kan gennemføres uden at kvaliteten i patientbehandlingen
forringes. Det er en meget beklagelig udvikling at bl.a. dyr medicin i somatikken fører til
besparelser, der må formodes at forringe kvaliteten af den psykiatriske behandling.
Vi er bekymrede for at antallet af retspsykiatriske patienter stiger yderligere på sigt, når
sengekapaciteten reduceres og de gennemsnitlige indlæggelsestider formodentligt påvirkes.
Der er endvidere en række uheldige sociale konsekvenser af udviklingen, når voksenpsykiatrien tvinges til (for) tidlige udskrivelser.
Flere psykiatriske patienter kan blive udskrevet tidligt, når de retslige patienter skal have en
seng. Introduktionen af lav-intensive senge reducerer den til rådighed værende sengekapacitet yderligere.
Det er uheldigt og harmonerer dårligt med ”Længere liv - Bedre liv” at fysioterapien på AUH
Risskov nedlægges som selvstændig enhed med dertilhørende risiko for færre fysioterapeutiske tilbud til patienterne, både for indlagte og ambulante patienter.
Vi er bekymrede for om udviklingen vil føre til flere arbejdsskader og dårligere arbejdsmiljø
i psykiatrien, da større organisatoriske ændringer og forandringer som udgangspunkt har
dette som konsekvens.
Det er endvidere bekymrende, at vilkårene for den uddannelse vi tilbyder elever og
studerende til stadighed forringes.
Med venlig hilsen
Mette Krøyer
oversygeplejerske, formand
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Henrik Ørskov
FTR for DSR, næstformand
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Bemærkninger fra udvidet LMU, Regionspsykiatrien ViborgSkive til: Afrapportering fra styregrupper nedsat i forbindelse
med realisering af forslag i spareplan 2015-2019
Udvidet LMU Viborg-Skive vil nedenfor afgive bemærkninger til de
enkelte pkt.
Tema 4:
Psykiatrien
1. Fælles baggrund for spareforslagene
-

LMU bemærker, at besparelserne i afdelingsledelserne ikke er effektueret fuldt ud, men at
flere fortsætter i andre ikke vakante stillinger. Hvilken betydning får det i den videre
besparelsesproces – herunder for egen afdeling?

2. Afrapportering fra styregruppen vedrørende nedlæggelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik
2.1 Mål for spareforslaget
LMU har ingen bemærkninger
2.2 Organisering
LMU har ingen bemærkninger
2.3 Overførsel af medarbejderne i Friklinikken til BUC
LMU har ingen bemærkninger
3. Afrapportering fra styregruppen vedr. samling af akutmodtagelse og lukning/omlægning
af senge i Regionspsykiatrien Vest
3.1 Formål og konsekvenser
LMU har ingen bemærkninger
3.2 Fremtidig organisering af Regionspsykiatrien Vest
LMU har følgende bemærkninger:
-

LMU undrer sig over, at hele psykosedelen flyttes til Herning uden at opretholde noget i
Holstebro – der bliver langt til behandling for patienter fra den nordvestlige del af regionen.
LMU bemærker, at flytningen ikke hænger sammen med værdien om, patienterne skal
behandles i nærheden af, hvor de bor.

-

LMU bemærker, at der kun burde være ambulant behandling i Holstebro i stedet for at
opretholde sengeafsnit, der kræver opretholdelse af for- og bagvagtslag både i Herning og
Holstebro. LMU mener, at en bedre og mere økonomisk ansvarlig løsning i stedet kunne

Tema 4:
Psykiatrien
være at lave en model som den i Silkeborg.

3.2.1 Ny ledelsesstruktur
LMU har ingen bemærkninger
3.2.2 Specialeorganisering og placering frem til Gødstrup
Se under pkt. 3.2
3.3 Personalefordeling – intern og i ft. Regionspsykiatrien Midt
LMU har ingen bemærkninger
3.3.1 Fysiske rammer – sengeafsnit og ambulatorier
LMU har ingen bemærkninger
3.4 En samlet oversigt over besparelser jf. besparelseskravet i Spareplan 2016-2019
LMU har ingen bemærkninger
4. Afrapportering fra styregruppen vedrørende etablering af Regionspsykiatrien Midt
4.1 Spareplanens konsekvenser
LMU har ingen bemærkninger
4.1.1 Spareplanens overordnede konsekvenser
LMU har ingen bemærkninger
4.1.2 De konkrete omlægninger
LMU har ingen bemærkninger
4.2 Fremtidig organisering af Regionspsykiatrien Midt
LMU har ingen bemærkninger
4.2.1 Organisering
-

LMU

bemærker,

at

5.

og

6.

etage

har

samme

funktionsleder,

bør

rettes

til

i

organisationsdiagrammet, så 5. og 6. etage står i samme rubrik. Bør måske rettes til R2
vedr. 4. etage og R1 vedr. 5. og 6. etage.

4.2.2 Sengeafsnit
-

LMU bemærker, at organisering og budget vedrørende serviceopgaver i afdeling M er
forankret i Serviceafdelingen i Risskov, mens disse opgaver i Viborg-Skive varetages af eget
rengøringspersonale, eget pedelteam og interne (HEM)/eksterne leverandører. I den økonomiske beregning af overflytning af 16 sengepladser fra afdeling M til afdeling Midt, er der
ikke kompenseret for den anderledes organisering, hvorfor der mangler at blive overført
budget fra serviceafdelingen til primært rengøring, kostfremstilling, linnedservice og teknisk
bistand – herunder budget til arbejdsmaterialer/inventar og forbrugsafgifter. LMU vedlægger
bilag til belysning af, hvilke udgifter, der mangler kompensation for, og dermed hvilket
budget, der bør tilføres Midt fra Serviceafdelingen i Risskov

4.2.3 Ambulante enheder
LMU har ingen bemærkninger
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Tema 4:
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4.2.4 PCV
LMU har ingen bemærkninger
4.2.5 Psykiatriens Hus
LMU har følgende bemærkninger:
-

Det fremgår at det igangsatte arbejde omkring 3 udviklingsprojekter for Psykiatriens Hus
fortsættes. Der er igangsat andre udviklingsprojekter i Psykiatriens Hus end de 3, der
hentydes til i teksten. Derfor kunne der i stedet være en formulering uden angivelse af
antal, og blot stå igangsatte arbejde omkring udviklingsprojekter.

4.3 Personalefordelingen mellem enhederne og fysiske rammer
LMU har følgende bemærkninger:
-

LMU-repræsentanter fra Silkeborg ønsker, at der i Psykiatriens Hus skal være faste dage
med tilstedeværelse af stabsmedarbejder/-e – altså at parentesen (ikke faste dage) udgår

5. Afrapportering fra styregruppen vedr. omlægning af voksenpsykiatriske afdelinger i
Risskov
5.1 Spareplanens konsekvenser
LMU har ingen bemærkninger
5. 2 Fremtidig organisering af de voksenpsykiatriske afdelinger i AUH Risskov
LMU har ingen bemærkninger
5.2.1 Afd. P
LMU har ingen bemærkninger
5.2.2 Afd. Q – Afdeling for depression og Angst
LMU har ingen bemærkninger

Spareplanens

6.0 Opsamling
LMU har ingen bemærkninger
7.0 Bilag – oversigt over besparelser og flytning af budget fordelt på de enkelte afdelinger
LMU har følgende bemærkninger:
-

LMU undrer sig over, at der til fysioterapi kun overføres 94.000 kr. fra afdeling M til Midt.
LMU efterlyser, hvilken beregningsmodel, der ligger til grund for beløbet. Overførselen synes
umiddelbart ikke at være en forholdsmæssig andel af budget.

-

LMU ønsker klarhed over hvilken beregning, der ligger til grund for det beløb, der overføres
til administrativ stab fra afdeling M til Midt.

Vedr. intensivt ambulant team:
-

Erfaringerne fra Silkeborg viser, at det er væsentligt, at intensivt ambulant team har åbent
om aftenen, det vil sige til kl. 22.00, og ikke som det fremgår af oplægget til kl. 18.00.

Med venlig hilsen
Kirsten Gøtzsche-Larsen

På vegne af formand Yrsa Bro

/

Jan Otkjær

Næstformand
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Regionspsykiatrien Viborg-Skive ▪ Region Midtjylland
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Bilag til bemærkninger fra udvidet LMU Viborg-Skive til
Afrapportering fra styregrupper nedsat ifm realisering af forslag til Spareplan 2016-2019.

Overførsel af midler fra afdeling M
til Regionspsykiatrien Midt i
forbindelse med overflytning af
16 senge fra afdeling M til Midt

011 Løn - Plejepersonale

Gns.
P/L 2014
M afsnit
i 1.000 kr.

Budget
P/L 2014
M3
i 1.000 kr.

Budget
P/L 2014
M2
i 1.000 kr.

Budgetforslag
16 sengepladser Midt
P/L 2014
i 1.000 kr.

11.206

12.160

11.683

-

-

-

012 Vikarer

85

180

133

013 Kørsel

20

25

23

23

0

20

10

10

021 Kurser

81

96

89

89

111 Kontorhold

22

20

21

10

112 Fødevarer

70

0

35

0

112 Øvr. varekøb

65

35

50

50

011 Løn - tværgående klinisk
011 Løn - udd.stillinger

11.683
1.088 * heraf 72.000 kr. til øv.personaleomkst.
1.600

015 Øvr. personaleomkostninger

116 Linnedservice

1.129

0

0

0

117 Mad til patienter

414

500

457

457 Faktisk udgift til HE Midt for 17 kostportioner er 757, der mangler 300

121 Medicin

271

311

291

291

14

32

23

14

12.248

13.379

12.814

16.444

141 Øvr. lægelige artikler

Flytning af 16 sengepladser fra afdeling M til
Midt
Der mangler budgetoverførsel til nedenstående, da der ikke er taget højde for den
ændrede organisering i og med at Risskov
har egen Serviceafdeling med eget budget
til en lang række ydelser

Hvem har
budgetmidlerne nu

Hvem har
budgetmidlerne nu

Hvem har
budgetmidlerne nu

0

Nødvendig budgettilførsel
til Midt ud over de beløb,
der fremgår af
afrapporteringen fra
styregrupper nedsat ifm
realisering af forslag til
Spareplan 2016-2019

011/408 Rengøring-/køkkenpersonale

Serviceafd.

Serviceafd.

Serviceafd.

675 Faktisk udgift i Viborg-Skive pr. sengeafsnit

011/100/312/322/406/407
Teknisk bistand/pedelservice/eksterne
leverandører - herunder budget til
vareindkøb/inventar og
telefoni

Serviceafd.

Serviceafd.

Serviceafd.

200

116 Linnedservice

Serviceafd.

Serviceafd.

Serviceafd.

119 Faktisk udgift i Viborg-Skive pr. sengeafsnit

117 Kost

M/Serv.afd.

M/Serv.afd.

M/Serv.afd.

300

Der mangler budget til udligning af den pris for kostportioner, vi skal afregne for "16 sengepladser" til
Serviceafd. (Afdeling M betaler kun for råvarer - årsværk til kostfremstilling er budgetteret i serviceafd.)

314/324 IT-udstyr indkøb/vedligehold

tværg.adm.

tværg.adm.

tværg.adm.

421 Varme

Serviceafd.

Serviceafd.

Serviceafd.

50 Estimerede driftsudgifter, herunder klinisk logistik
50 jf. faktisk forbrug øvrige sengeafsnit Viborg-Skive

422 El

Serviceafd.

Serviceafd.

Serviceafd.

82 jf. faktisk forbrug pr. m2 øvrige sengeafsnit Viborg-Skive

423 Vand

Serviceafd.

Serviceafd.

Serviceafd.

21 jf. faktisk forbrug pr. m2 øvrige sengeafsnit Viborg-Skive
1.497

Samlet behov for budgetoverførsel incl. tværgående klinisk og udd.stillinger
23.9.15/SBN

17.941
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Regionspsykiatrien

Hoved-Medudvalg ved Psykiatri og Social

VEST
Administrationen
Gl.Landevej 61
DK-7400 Herning
Tel. +45 9927 2727
@ps.rm.dk
www.rm.dk

Dato: 6. oktober 2015
Birgitte.duchwaider@ps.rm.dk

Høringssvar fra Regionspsykiatrien Vest
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Indledning:
LMU ved Regionspsykiatrien Vest har ved et ekstraordinært indkaldt
LMU møde mandag den 5. oktober formuleret dette høringssvar på
notat vedr. Afrapportering fra styregrupper nedsat i forbindelse med realisering af forslag i spareplan
2015 – 2019.
Besparelserne tager afsæt i stigende og dyrere medicinudgifter. Vi vil derfor i Regionpsykiatrien Vest
gerne understrege nødvendigheden af en drøftelse af, hvordan vi fremadrettet handler på den
udvikling.
LMU ved Regionpsykiatrien Vest savner en tilbagemelding fra styregruppen, der behandler det
administrative område dvs. realiseringen af besparelserne i PS administrationen. Baggrunden herfor
er dels, at en del af spareplanen omhandler HR, Løn- og personalemedarbejderne i vores afdeling og
dels, at vi erfaringsmæssigt ved, at det kan få indflydelse på den administrative opgave, der skal
løses i afdelingerne.
LMU ved Regionspsykiatrien Vest har ingen kommentarer til afsnit 2 vedrørende friklinikken og BUC,
samt afsnit 5 vedrørende omlægning af voksenpsykiatriske afdelinger i Risskov
Kommentar til afsnit 3 vedr. realiseringen af besparelserne i RV
Åbenheden i processen i RV via fyraftensmøderne, ”åben dør” procesessen og løbende information
via intranet har styrket en oplevelse hos både medarbejdere og ledere af at være velinformeret. Dog
er der bekymring for den betydning, det får med valget af en proces med styregrupper uden direkte
inddragelse af LMU medlemmerne tidligere i beslutningsprocessen. Vores bekymring går på
indflydelse på arbejdsmiljøet og implementeringen af forandringerne.
Afsnit 3.2 Fremtidig organisering - organisering i søjler
Der udtrykkes tilfredshed med de fremadrettede principper for vores organisering, hvor der er fokus
på patientbehandling, samspillet mellem den stationære og den ambulante bemanding styrkes og
hvor der ses på tværs af de stationære og ambulante enheder.

Afsnit 3.3 Personalefordeling – intern og til Regionspsykiatrien Midt
Den nye organisering opleves som en styrkelse af specialiseringen og fagligheden. Der er dog
bekymring over afstanden for patienterne til vores behandlingstilbud - ikke mindst på grund af den
offentlige transport i vores optagsområde. Derfor skal der være fokus på, hvordan vi sikre, at
borgere, der har behov for behandling, har mulighed for at få behandling, selv når transporten er en
udfordring.
Der er i vores afdeling fokus på de fysiske rammer og ikke mindst på sikkerheden for medarbejdere
og patienter. Vi samler vores klinikker på en matrikel for at skabe sikkerhed i patientbehandlingen,
men også med henblik på at skabe en fælles kultur, der skal bæres med ud til DNV.
Etablering af Regionpsykiatrien Midt og flytningen af medarbejdere fra Regionspsykiatrien Vest OPUS
klinik betyder, at 2 medarbejdere flytter til Regionpsykiatrien Midt. Det betyder en tilpasning af vores
klinik, men også en større ændring i ansættelsesvilkårene for de 2 berørte medarbejdere. Jf. afsnit
4.2.3. Dermed skal der ske ændringer for medarbejderne i OPUS klinikken, som vi skal arbejde med.
LMU ved Regionspsykiatrien Vest vil gerne påpege, at de mange ændringer i antallet af senge og
udbygningen af det ambulante arbejde betyder, at det ikke kun er kliniske medarbejdere, der er
berørt at besparelse i de enkelte afdelinger, men også administrative medarbejdere, som oplever at
deres opgave og funktion ændrer sig i forlængelse af spareplanen.
Vi mener, at der skal rettes opmærksomhed på vores uddannelsesforpligtigelsen og den betydning,
at der er færre senge end i dag i vores afdeling. Denne opmærksomhed omhandler alle faggrupper i
vores afdeling.
Kommentar til bilag vedrørende defineringen af lav-intensive senge.
Det er vigtigt, at definitionen gøres klar og forståelig for vores borgere, herunder hvilken betydning
det har at blive indlagt i de lav-intensive senge. Samtidig er det væsentligt, at målgruppen for disse
senge uddybes og defineres nærmere. Vi vil gerne understrege at aflastning for pårørende er en
kommunal opgave.
Med venlig Hilsen
LMU formandsskabet ved Regionspsykiatrien Vest
Bodil Buus Eriksen
Næstformand

Betina Funder Jeppsen
Formand

Hanne Elkjær
Næstformand
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Regionspsykiatrien
Silkeborg

Psykiatriens Hus
Ledelsessekretariatet
Falkevej 5
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 78747 5700

www.psykiatrienshus.dk
www.regionmidtjylland.dk

Høringssvar til ”Afrapportering fra styregrupper
nedsat i forbindelse med realisering af forslag i
spareplan 2015-2019”

Dato 07.10.2015

Høringssvar
LMU
Regionspsykiatrien Silkeborg

LMU i Regionspsykiatrien Silkeborg ønsker at bemærke følgende til de
beskrevne konsekvenser for de psykiatriske afdelinger i forbindelse
med realiseringen af spareforslagene:

Sagsbehandler:
Lene Kristensen

+45 2120 0623

4. Afrapportering fra styregruppen vedrørende etablering af
Regionspsykiatrien Midt

lenekrst@rm.dk

Side 1

•

Rusmiddelpsykiatri
LMU mener, at der er tale om en forholdsmæssig ressourcekrævende patientgruppe og at det derfor er bekymrende, at
der ikke tilføres ressourcer til Regionspsykiatrien Midt ved
flytning af behandling af patienter fra Regionspsykiatrien Vest.

•

Psykiatriens Hus - udviklingsprojekter
LMU ønsker at få sikkerhed for, at udviklingstiltag og
udviklingsprojekter i Psykiatriens Hus – udover de i afrapporteringen nævnte 3 udviklingsprojekter – af hensyn til den
kontinuerlige udvikling af Psykiatriens Hus og samarbejdet
mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kommune kan
fortsætte uændrede.

•

Psykiatriens Hus – koordinatorstilling
LMU mener, at erfaringer fra Psykiatriens Hus bør indgå i den
igangværende beskrivelse af den nye stilling som

koordinator/funktionsleder.
LMU mener, at stillingen bør beskrives som en
projektleder/koordinatorstilling i forhold til det kommunaltregionalt samarbejde med reference til afdelingsledelsen i
Regionspsykiatrien Midt.
Endvidere bør det beskrives, hvor lønudgiften til stillingen skal
placeres.

•

…”at finde besparelser på i alt 2,9 mio kr”
LMU ønsker at få beskrevet, hvorledes den manglende
besparelse på afdelingsledelseslaget ved den interne
omplacering af Bent Richelsen skal realiseres, idet LMU
frygter, at det kan betyde yderligere afskedigelser i
administrationen eller på længere sigt i behandlergruppen.

•

Stabsfunktionen placeres i Viborg med jævnlig
tilstedeværelse i Silkeborg
LMU ønsker at få slettet ”(ikke faste dage)” i håb om at få
stabsbetjening på faste dage af hensyn til medarbejdernes og
ledernes mulighed for nogenlunde at vide, hvornår man kan
møde HR-medarbejder, EPJ- og kvalitetsnøgleperson samt
økonomimedarbejder.

•

Akut Døgntilbud med 6 regionale ambulante pladser
LMU anmoder om, at Akut Døgntilbud med 6 regionale
ambulante pladser til overnatning bliver tilføjet
organisationsdiagrammet for Regionspsykiatrien Midt på
afrapporteringens side 13.

På vegne af LMU Regionspsykiatrien Silkeborg

Lene Kristensen
Løn- og HR-konsulent/sekretær for LMU
for
Hanne Barckmann
Næstformand

Bent Richelsen
Formand
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Kære Louise
Vedr. forslag til spareplanen 2016-2019
Regionspsykiatrien Randers har følgende bemærkninger til realisering af forslag til
spareplan:
Vi anerkender at lukning i afdeling M på AUH Risskov er fremskyndet, så det sker ved
årsskiftet.
Organiseringen kan hurtigere komme på plads, personalet kan blive orienteret om planer
for fremtiden, således at de kan planlægge deres fremtidige jobsituation.
På vegne LMU Regionspsykiatrien Randers
Med venlig hilsen
Anne Grethe Frederiksen
Kvalitetskoordinator
Tel. +45 78475330
mailadresse annefd@rm.dk<mailto:annefd@rm.dk> Regionspsykiatrien Randers Dronningborg
Boulevard 15 DK-8930 Randers NØ
[http://www.rm.dk/globalassets/foralle/signatur/signatur_dansk_midtlogo.gif]
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Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Sekretariatet
Skovagervej 2
DK-8240 Risskov
Tlf. +45 7847 3000
buc.kontakt@rm.dk
www.buc.rm.dk

Høringssvar fra LMU i BUC til HMU vedr.
Afrapportering fra styregrupper nedsat i forbindelse med realisering
af forslag i spareplan 2015.

LMU har alene forholdt sig til Afsnit 2, vedr. nedlæggelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik.
For os at se, er den væsentligste ændring i forhold til den beslutning, Regionsrådet allerede har truffet, at ikrafttrædelsestidspunktet for nedlæggelsen
af Friklinikken og dermed overdragelse af Friklinikkens patienter og medarbejdere fremrykkes fra 1.7.2016 til 1.1.2016.
LMU synes det er positivt, at det bliver gennemført så hurtigt som muligt,
nu beslutninger er truffet.
Samtidig giver fremrykningen til 1.1.2016 os stadig tilstrækkelig tid til at
finde ud af, hvilke afsnit de pågældende medarbejdere mest hensigtsmæssigt kan blive ansat på og at planlægge, hvordan der kan blive taget godt
imod de nye medarbejdere.

Venlig hilsen

Jens Buchhave og Helene Lynøe
Formandskabet for LMU

Dato: 07.10.2015
Kontaktperson:
Susanne Lindeløv
Tlf.: +45 7847 3034
susanne.lindeloev@rm.dk
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Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik
Børglumvej 5, 1. sal
DK-8240 Risskov
Tlf. +45 7847 3975
ps.auhrisskovfriklinik@rm.dk
www.friklinik.rm.dk

Til forelæggelse for HMU

Høringssvar fra LMU, medarbejderne ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Friklinik
Ifm. afrapportering fra styregruppen vedrørende nedlæggelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik, fremsendt 2. oktober 2015, fremsendes hermed høringssvar fra Friklinikkens LMU.
Personalegruppen, i alt 15 medlemmer, har forholdt sig til styregruppens afrapportering.
Overførsel af medarbejderne i Friklinikken til BUC
I det oprindelige sparekatalog foreslås det, at Friklinikken sammenlægges med
BUC per 1. juli 2016. I den nye rapport foreslås Friklinikken nedlagt per 1. januar
2016.
Personalegruppen har drøftet den fremrykkede dato. Da forslaget om nedlæggelse
af Friklinikken i foråret blev sat i bero, gav det reelt personalet håb om, at nedlæggelsen ikke blev en realitet. Da beslutningen om nedlæggelse af Friklinikken
blev endeligt vedtaget, og datoen samtidig er fremrykket til 1. januar 2016, giver
dette bekymring blandt personalet, idet processen bliver meget hurtig.
Personalegruppen er påvirket af beslutningen om nedlæggelse af Friklinikken,
samt de konsekvenser den hurtige proces har for den enkelte medarbejder, især i
forhold til at have styring over eget arbejdsliv.
Det drøftes også, om processen er for hurtig for modtagende afsnit på BUC.
Det har stor betydning for den enkelte at blive betragtet som ny medarbejder på
BUC, og derfor indgå i et introduktionsforløb på det modtagende afsnit.
Personalegruppen forholder sig positivt til de konkrete planer for overførslen af
medarbejderne til BUC – hvori der beskrives:
- Det forventes, at der ikke sker afskedigelser i 2016.
- Det tilstræbes, at ingen medarbejdere får væsentlige stillingsændringer.
- Det forventes, at alle medarbejdere fortsat skal arbejde med ambulant behandling.
- Det tilstræbes, at alle medarbejdere fortsat skal arbejde i Risskov.
- BUC bestræber sig på, at tage højde for den enkelte medarbejders præferencer
for fremtidig placering i BUC.

På vegne af LMU
Pia Ølgod
Psykolog
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Emne: SV: Ny udgave - realisering af forslag til Spareplan 2016-2019

Hej Bente.
Centralkøkkenet har følgende kommentar til Sparekataloget:
På skemaet side 23 i ”afrapportering fra Styregrupper i Risskov” af 02.10.15 fremgår det, at der netto vil
blive nedlagt 8 senge i voksenpsykiatrien.
Dette vil betyde en tilpasning af medarbejderstaben i Centralkøkkenet med en ½ stilling på årsbasis.
I sammenhæng med besparelser i AUH Skejby/Aarhus er det udmeldt, at afsnittene skal rekvirere for
500.000 kr. mindre mad.
I Centralkøkkenet vil det, såfremt hele reduktionen gennemføres, betyde en reduktion i medarbejderstaben
på 1,7 stilling. Centralkøkkenet har endnu ikke modtaget noget officielt fra AUH Skejby/Aarhus.
Anvendelse af linned (duge) vil blive reduceret og vil fremover være en udgift, der dækkes af
Centralkøkkenet og ikke af Serviceafdelingen som nu !
Endvidere vil der skulle tilpasses i forhold til en mulig nedgang i antallet af gæste/mødeserveringer.
Centralkøkkenet forventer mindre indkøb af mad til Skejby og en tilpasning af medarbejderstaben i 2016 og
fremadrettet.
Med venlig hilsen
LMU
Centralkøkkenet
AUH Risskov

