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Høring af forslag til placering af 32 nye særlige pladser i
psykiatrien.
Baggrund
Region Midtjylland har fået til opgave at etablere 32 særlige pladser
til en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske
lidelser og udadreagerende adfærd. Der er således tale om en
udvidelse af sengetallet med 32.
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Annette Bang Andersen
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Baggrunden for opgaven er en beslutning i Folketinget i juni 2017.
Psykiatrien modtager ca. 57 mio. kr. årligt til drift af disse pladser
samt et beløb på godt 21 mio.kr. til dækning af anlægsudgifter i
forbindelse med etableringen. Der er krav om, at de særlige
sengepladser etableres i eksisterende bygninger i sygehusregi og
med opstart primo 2018.
Hertil kommer, at der arbejdes sammen med Aarhus Kommune om
at etablere et Borgernes Psykiatrihus i Aarhus. Inspirationen hertil er
dels Psykiatriens Hus i Silkeborg dels de lavintensive senge.
Endelig skal der jævnfør Psykiatriplan 2017 ske en omlægning af
optageområdet vedr. Favrskov Kommune således, at patienter følger
somatikkens optageområde og visiteres til RP Randers.
Fokus i høringen
Denne høringsrunde vedrører den overordnede permanente løsning
af opgaven med placering af de 32 nye særlige pladser. Under
forudsætning af en politisk beslutning forventes der i efteråret 2017
gennemført en ny høringsrunde med fokus på de personalemæssige
konsekvenser af løsningen.
Svarfrist for LMU og HMU er d. 29. august kl. 8:00 til
Psykplan@ps.rm.dk.
Det enkelte LMU opfordres til at fremsende høringssvar hurtigst
muligt således, at flest mulige LMU-høringssvar foreligger til HMUmøde d. 25. august.
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Løsning
Løsningen af denne opgave sker af bygningsmæssige hensyn i to trin:
en midlertidig løsning og en permanent løsning. Den midlertidige
løsning etablerer 21 særlige pladser. Med den permanente løsning
etableres 32 særlige pladser. Løsningen er udarbejdet under
hensyntagen til psykiatriens fysiske rammer, patientantal fra
kommunerne og geografisk nærhed i f.t. en øst/vest-fordeling. De
særlige pladser skal anvendes af patienter fra hele regionen.
Løsningen kan i hovedtræk skitseres som nedenstående, men af
høringsmaterialet fremgår tillige alternative løsningsforslag.
Midlertidig løsning – realiseres pr. 01.02.2018:
 Etablering af 14 særlige pladser i "højhuset" i Søndersøparken,
Viborg med organisatorisk placering i RP Midt.
 Etablering af 7 særlige pladser i forbindelse med sengeafsnit
P1, Afd. P Risskov med organisatorisk placering i Afd. P
Permanent løsning – realiseres ved udflytning til Skejby:
 De 14 særlige pladser bevares i "Højhuset" i Søndersøparken,
Viborg.
 Ved udflytning til Skejby etableres 18 særlige pladser i
forbindelse med sengeafsnittet med 16 senge – fordelingen af
senge i Afd. P, Afd. Q og RP Randers fremgår af vedlagte
oversigt
 Patienter fra Favrskov Kommune visiteres til RP Randers (er i
dag en del af optageområde Risskov)
 Patienter på 68+ år fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og
Favrskov kommuner visiteres til RP Randers (visiteres i dag til
stationær behandling i Risskov)
 Der etableres et sengeafsnit med 12 pladser i de nuværende
ambulatoriebygninger i RP Randers
 Der etableres nye ambulatoriefaciliteter i RP Randers
 Der etableres 6-8 pladser i Borgernes Psykiatrihus i Aarhus
(såfremt dette ikke står klar ved udflytningen til Skejby søges
fundet en foreløbig løsning).
Beslutningsproces
Sagen fremlægges for Regionsrådet d. 23.august med henblik på
beslutning om den midlertidige placering. Endvidere forelægges den
permanente løsning for Regionsrådet d. 27. september til beslutning.
Med venlig hilsen

Gert Pilgaard Christensen
Direktør for Psykiatri og Soial
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