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LMU i Afdeling P afholder ekstraordinært møde d. 16-517. Med udgangspunkt i høringsmaterialet fra Psykiatriog Socialledelsen d. 28-4-17 drøftes forslaget om at
etablere en midlertidig organisation for Psykiatrisk
Modtagelse AUH Risskov (herefter Modtagelsen).
Udvalget takker for muligheden for at afgive høringssvar.
En stor gruppe i LMU har svært ved at se formålet med at
etablere Modtagelsen som en midlertidig selvstændig
funktion. Der spørges til hvad hensigten er, og om det
bliver en dyr løsning. Der peges på, at små
ledelsesenheder kan skabe ufleksibilitet i systemet, og at
man kan umiddelbart ikke se, hvordan problemet med
manglende sengepladser kan løses ved, at man opretter
en afdelingsledelse mere på AUH Risskov. Det betragtes i
den forbindelse som en ulempe, hvis ledelsen i Psykiatrisk
Modtagelse fremover ikke sidder i ledelsesforum med
funktionsledere fra sengeafsnit i Afdeling P.
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Et stort flertal i LMU peger desuden på at omorganiseringer er
ressourcekrævende, og at der er en risiko for at kapacitets- og ydelsesevnen
falder i processen. Selvom forslaget kan ses som en "øvebane" frem mod PCS,
vil der stadig være endnu en omorganisering, der skal gennemføres, når vi er
fremme ved efteråret 2018.
En mindre gruppe i LMU giver udtryk for, at det er en god ide at Modtagelsen
etableres som en selvstændig organisationsenhed, der får sit eget liv i en
periode. Dette mhp. at forberede overgangen til Fælles Akutafdeling på PCS.
Modtagelsens funktion vil blive, som den forventes at være i PCS, og
afdelingsledelsen i Afd. P får et mindre ledelsesområde. Dette kan medvirke til
øget fokus på etablering af arbejdsgange, som svarer til dem, vi skal have på
PCS, og at vi kan sikre et tilstrækkeligt patientflow i de stationære afsnit på
AUH Risskov. Dette er forudsætningen for, at der ikke opstår 'flaskehalse' i
Modtagelsen, og at man med det samme vil kunne finde en seng til patienter,
der overføres fra Modtagelsen. Det vurderes at tydeliggøre opgaver og ansvar
herunder visitationsretten, såfremt den nuværende funktionsledelse i
Psykiatrisk Modtagelse bliver afdelingsledelse. Forslaget må således forventes
at have en positiv effekt som 'øvebane' til 2018.

Uagtet hvilken løsning, der vælges er der i LMU enighed om at
afdelingsledelserne i Afdeling P og Q skal have et tæt samarbejde ift. at sikre
tilstrækkelig sengekapacitet og patientflow.

LMU er enige om følgende:
Såfremt forslaget bliver en realitet, skal Modtagelsen som selvstændighed
enhed fremover varetage opgaver vedr. lægevagthold- og betjening,
koordinatorfunktion samt opgaver vedr. behandling af hjertestop, akut
somatisk kald og somatisk depot. Med henvisning til afsnittet Organisering i
høringsmaterialet forventes det, at Modtagelsen fortsat skal have ansvar for
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disse opgaveområder samt beskrivelsen af dem frem mod PCS.
Det forventes derfor også, at Modtagelsen kan klare opgaven som selvstændig
enhed, uden at der tilføres ekstra lægeressourcer fra Afdeling P. Dette gælder
også på uddannelsesområdet. LMU finder det uklart om de to overlæger i
Modtagelsen, som på nuværende tidspunkt ikke indgår i funktionsledelse,
følger med over i den nye organisation, hvis Modtagelsen bliver en selvstændig
enhed.

Der er behov for at præcisere, hvordan Psykiatrisk Modtagelse som
selvstændig enhed skal "understøttes administrativt fra Afdeling P, efter
nærmere aftale med Afdeling P (fuldmægtig, EPJ koordinator,
kvalitetskoordinator m.fl.)"
Citat fra høringsmaterialet: Snitflader med Afdeling P, s. 2.
LMU udtrykker her stor bekymring for, at ledelsessekretariatet i Afdeling P får
betydelig flere og større opgaver, hvis forslaget vedtages uden at der tilføres
ekstra ressourcer. Mange af opgaverne vil være dobbeltopgaver, da etablering
og siden flytning af Psykiatrisk Modtagelse administrativt vil kræve ekstra
ressourcer i både opstart og nedlukning. Bekymringen angår administrative
områder som fx: økonomi, e-Dok, HR og EPJ. Desuden vil der skulle afsættes
flere ressourcer til koordinering af opgaver for de to afdelingsledelser i
Modtagelsen og Afdeling P, og umiddelbart er der ikke ressourcer i
ledelsessekretariatet til mere service end svarende til i dag.
Organisatoriske ændringer er dyre og ressourcekrævende. LMU ønsker på den
baggrund præciseret, hvad det koster, hvordan de ekstra omkostninger skal
finansieres, samt hvor mange ressourcer det forventes, at man bruger på det.
Endvidere ønskes det afklaret, hvad en selvstændig økonomi i Modtagelsen
kommer til at betyde for det samlede budget i Afdeling P.
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Forslag fra LMU:
Hvis det besluttes at Modtagelsen skal være en selvstændig afdeling, vil LMU
foreslå at rådgivningstelefonen organisatorisk placeres i Afdeling P allerede nu.
Det vil betyde at også denne funktion vil få en øvebane frem til, at man ikke
mere er en samlet enhed. Medarbejdere, der er tilknyttet rådgivningstelefonen
vil på et tidligere tidspunkt end planlagt få erfaring med at arbejde i et
sengeafsnit, og medarbejdere i sengeafsnit får mulighed for langsomt at blive
oplært i funktionen i Rådgivningstelefonen. Det vurderes, at der ikke er
betydelige omkostninger forbundet med at flytte materiale og udstyr tilknyttet
rådgivningstelefonen til afsnit P1. Hvis ikke Modtagelsen bliver en selvstændig
enhed, bør forslaget alligevel overvejes.

Med venlig hilsen

Inge Voldsgaard

Peter Bugge Nielsen

Formand for LMU

Næstformand LMU

Oversygeplejerske

Arbejdsmiljøkoordinator

Afdeling P AUH Risskov

Afdeling P AUH Risskov
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Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Sekretariatet
Skovagervej 2
DK-8240 Risskov
Tlf. +45 7847 3000
Buc.kontakt@rm.dk

Høringssvar fra BUC
Vedr. etablering af midlertidig organisation for
Modtagelsen i AUH Risskov

Dato 29.05.2017
Susanne Lindeløv
Direkte tlf. 78 47 30 34
suslie@rm.dkl

Formandskabet for LMU i BUC bakker på vegne af LMU op om
forslaget og ikke har yderligere kommentarer.

Venlig hilsen
Jens Buchhave og Helene Lynøe
Formandskabet for LMU i BUC
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Regionspsykiatrien
Vest
Administrationen
Gl.Landevej 61
7400 Herning

Høringssvar vedr. forslag om etablering af
midlertidig organisation for Modtagelsen i AUH
Risskov
LMU i Regionspsykiatrien Vest takker for muligheden for at komme
med høringssvar.
Vest (og BUC) er på lige fod med Risskov i gang med at planlægge
udflytning til nyt fælles sygehus.
Vi er vidende om, at man i Østfold, Norge har valgt ikke at samle
akutmodtagelsen, med nogle både faglige og ledelsesmæssige
begrundelser.
Da vi planlægger samme set up i DNV, som i DNU, vil vi som
høringssvar alene sikre, at begrundelserne for og imod er velanvendt
inden en beslutning er taget – for både DNU og for DNV
Vi er vidende om, at det vil være et brud på den vedtagne Akut
koncept i Region Midtjylland.

Med venlig hilsen

Betina Funder Jeppsen
Formand i LMU

Heidi Schmidt
Næstformand i LMU

Dato 29. maj 2017
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