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Baggrund
I Efteråret 2018 flytter AUH Risskov til Skejby. I den forbindelse etableres
en Fælles akutmodtagelse for både somatiske og psykiatriske patienter.
Den akutmodtagelse, som i dag kendes fra AUH Risskov vil blive lagt ind
under Akutafdelingen på AUH.
I den Fælles Akutmodtagelse på AUH Skejby skal den psykiatrifaglige
lægebetjening organiseres i lighed med den, der er gældende for
somatikken. Det betyder, at der ydes lægefaglig bistand fra
Akutafdelingen til akutte psykiatriske patienter, således at patienterne
ved første kontakt vurderes af Akutafdelingens læger. Herefter sker
der overdragelse til relevant Psykiatrisk afdeling.
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Akutafdelingens læger bærer patientansvaret frem til patienten er
overdraget eller patienten sendes hjem. Vurderes det således
nødvendigt at indlægge den akutte psykiatriske patient, er det
Psykiatrisk afdelings ansvar at finde en seng med det samme og
overføre patienten fra Akutafdelingen.
Rammen for den lægefaglige betjening er Region Midtjyllands
akutkoncept. Heraf følger bl.a. at modtagelse, udredning og initial
behandling af de akutte patienter skal ske under ansvar og med
involvering af en eller flere speciallæger. Akutkonceptet er
operationaliseret således, at der maksimalt må gå 1 time før den
akutte patient er tilset af en relevant speciallæge, og maksimalt 4
timer inden der er lagt en behandlingsplan for patienten.
Akutkonceptet i forhold til den akutte patient omfatter både børn- og
ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.
Det betyder, at samspillet mellem Akutafdelingen og de psykiatriske
afdelinger ændrer sig markant i forhold til de arbejdsgange, som i dag
findes i forhold til indlæggelse af akutte patienter – og hvor der
indimellem opstår flaskehalse i Modtagelsen i forhold til at videregive
patienter/finde en ledig seng på afdelingerne. AUH er i gang med en
tisvarende forberedelse og omlægning til den Fælles Akutmodtagelse i
Skejby.
Psykiatri- og socialledelsen vurderer på den baggrund, at det er
nødvendigt at der arbejdes med at finde løsninger nu, som sikrer et
smidigt samarbejde mellem afdelingerne i Risskov og Modtagelsen og
for at lette overgangen, når AUH Risskov flytter til AUH Skejby i
efteråret 2018.

Derfor foreslår Psykiatri- og socialledelsen, at der etableres en midlertidig organisation for
Modtagelsen på AUH Risskov med opstart 1. september 2017 og ophør i efteråret 2018 i
forbindelse med etablering af Fælles Akutmodtagelse for somatiske og psykiatriske patienter
på AUH Skejby.
Den midlertidige organisation etableres med det minimum, der kræves for at etablere en
selvstændig funktion. Modtagelsen vil således fortsat have snitflader til Afdeling P.
Formål
Formålet er at sikre et smidigt samarbejde mellem afdelingerne i Risskov og Modtagelsen og
for at lette overgangen, når AUH Risskov flytter til Skejby. I den sammenhæng skal der
arbejdes bredt på flere fronter, bl.a.
- etablere alternative muligheder til akut indlæggelse eksempelvis ved hjælp af hurtig-tider,
- tydeliggøre opgaver og ansvar, herunder visitationsretten
- arbejdstilrettelæggelsen bredt, herunder arbejdsgange i forbindelse med
indskrivninger/udskrivninger
Betydning
Modtagelsen på AUH Risskov får en selvstændig funktion i perioden 1. september 2017efteråret 2018.
Konsekvenser for de øvrige afdelinger i AUH Risskov
Forberedelsen til Fælles Akutmodtagelse i Skejby og løsning af eksisterende udfordringer med
flaskehalse fra Modtagelsen til sengeafdelingerne, løses ikke alene ved en organisatorisk
ændring med etablering af en midlertidig Modtagelse. De øvrige afdelinger i AUH Risskov (P,
Q, R og BUC) spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre tilstrækkelig sengekapacitet og flow.
Samarbejdet mellem Modtagelsen og de øvrige afdelinger i AUH Risskov skal tilpasses og
opgaver og ansvar fastlægges. Ændringen vil derfor også få konsekvenser for de øvrige
afdelinger i AUH Risskov, idet der er arbejdsgange, som skal tilpasses ændringen.
Organisering
Modtagelsen bliver en selvstændig funktion med reference til PSL. Modtagelsen skal drives og
ledes af den nuværende funktionsledelse i Modtagelsen, som i perioden konstitueres som
afdelingsledelse. Modtagelsens ledelse indgår i relevante ledelsesgrupper, styregrupper og fora
tilknyttet den særlige opgave.
Personalet i Modtagelsen refererer uændret til funktionsledelsen. Opgaver, som i dag
varetages i Modtagelsen og som ikke skal flyttes med til den Fælles Akutafdeling på AUH
Skejby (Rådgivningstelefonen, Tilsyn m.fl.) fortsætter uændret til den midlertidige organisation
ophører. Herefter bliver disse funktioner overført til deres blivende afdelinger i psykiatrien.
Der etableres ikke et selvstændigt LMU i Modtagelsen. LMU-relevante emner tages op på
personalemøder. Der udpeges en repræsentant fra Modtagelsen til at deltage i Afdeling P's
LMU, idet Modtagelsen fortsat vil have snitflader med Afdeling P.
Snitflader med Afdeling P
Modtagelsen understøttes administrativt fra Afdeling P. efter nærmere aftale med Afdeling P
(fuldmægtig, epj-koordinator, kvalitetskoordinator m.fl.).
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Budget
Modtagelsen får eget budget.
Processen
 Høringsmateriale sendes i høring 1. maj 2017
 Høringsmaterialet sendes til LMU x 4 i Risskov med høringsfrist 29. maj 2017 kl. 12.00
 Høring i HMU den 16. juni, herunder med opsamling af høringssvar fra LMU x 4
 PSL orientering om beslutning ultimo juni
 Juli+august forberedelse
 Opstart 1. september 2017
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