Kim Centio
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Louise Ægidius
22. august 2018 11:14
Kim Centio
Hilde Elisabeth Thun Holst; René Lodal Christensen
Høringssvar vedr. regionens budget 2019

Høringssvar fra Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD kvitterer for modtagelsen af høringsmaterialet
vedrørende Region Midtjyllands budget 2019 samt muligheden for at gennemgå materialet. Dette er
udført på LMU møde den 14. august 2018.
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har en bemærkning til påtænkte besparelser i den
regionale trafik. Her udtrykkes en bekymring for tilgængeligheden til handicapinstitutioner placeret i
landsbyerne, yderområderne. Både borgere, pårørende og ansatte berøres af eventuelle reduktioner af
ruter eller afgange. Specialområdets borgere er afhængige af at kunne være en del af civilsamfundet,
idet de ikke har muligheder for egen-transport. Ligeledes er kontakten til pårørende i forhold til
hjemtransport eller de pårørendes besøg også en vigtig kvalitet for vores borgere.
Der er ikke yderligere bemærkninger.
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Til rette vedkommende

Høringssvar ift. forslag til budget 2019 i Region Midtjylland
Specialområde for Kommunikation og Undervisning (SKH / IKH) tager fremsendte forslag til
budget 2019 til efterretning med følgende kommentar:

Specialområde for Kommunikation og Handicap kan overordnet set støtte RMUs udtalelser.
Særligt ses behovet for at medarbejdere i Region Midtjylland oplever en tydelighed og tryghed
omkring Regionens økonomiske situation.
Både i forebyggelsesindsatsen, som nævnt i RMU udtalelser, men også på
sundhedsområdet/socialområdet generelt er det tværfaglige arbejde afgørende for at kunne
levere en helhedsorienteret indsats.
Specialområdet ser således også et behov for at prioritere midler til såvel forskning og
kompetenceudvikling.
Specialområdet oplever som andre områder i Regionen udfordringer ift. til at kunne rekrutterer
veluddannede medarbejdere og specialister. Derfor bør budgettet for 2019 indeholde
prioriteringer og indsatser, der bidrager til at skabe attraktive arbejdspladser i Region
Midtjylland. En prioritering som skal være med til at fastholde, udvikle og tiltrække de bedste
medarbejderkompetencer til regionen.

MarselisborgCentret den 16. august 2018
Med venlig hilsen
På vegne af LMU
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Institut for Kommunikation og Handicap
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Forslag til budget 2019
for Region Midtjylland

Høringssvar fra Regionspsykiatrien Horsens
Generelle bemærkninger
I Regionspsykiatrien Horsens er vi glade for at få muligheden for at
blive hørt i forhold til Budget 2019. Vi kunne have tænkt os et mere
præcist og gennemskueligt materiale, som gav os en bedre indsigt i,
hvad vi reelt kan være med til at påvirke, hvad der prioriteres midler
til, og hvad der skal spares på. Herunder muligheden for at forholde
os til Administrationens beregninger af konkrete besparelsesområder,
som er bemyndiget udarbejdet men d.d. endnu ikke foreligger, og
den kommende plan for psykiatriens udvikling, og de krav, der deraf
stilles til ydelser, fokusområder og indsatser i psykiatrien
fremadrettet.
Vi er glade for den økonomiske prioritering, der er af Psykiatrien. Vi
ønsker dog, at Psykiatrien selv kan være med til at bestemme,
hvordan midlerne skal anvendes, og pengene ikke øremærkes til
bestemte indsatser eller områder.
Bemærkninger til Regionsrådsformandens forslag til politiske
prioriteringer og besparelser
Regionspsykiatrien Horsens finder Regionsrådsformandens forslag til
besparelser relevante og rimelige set fra psykiatriske perspektiv. Dog
ønsker vi at se en specificering af besparelserne på det administrative
område og at blive inddraget i den endelige beslutning vedr.
besparelserne i form at indgive f.eks. høringssvar.
Bemærkninger til konkrete elementer i høringsmaterialet
Ny styringsmodel/Nærhedsfinanciering
Målepunktet 'Indlæggelser, der fører til akutte indlæggelser indenfor
30 dage' forventer vi, bliver en stor udfordring i Region Midtjylland.
Nationalt set er antallet af psykiatriske sengepladser pr. indbygger
lavere i Region Midtjylland end resten af landet, vi antager, at det har
en betydning for, at Region Midtjylland har flere genindlæggelser end
andre regioner.
For Regionspsykiatrien Horsens gælder, at vi er den afdeling i
regionen, der har færrest sengepladser pr. indbygger. Det betyder, vi
har et højt flow af patienter – dette for at sikre at de mest syge
patienter ligger i sengene og for at kunne hjælpe de, der hører til
vores optageområde.
Styringsmodellen og særligt det ovenfor omtalte målepunkt udfordrer
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den regionale såvel som vores egen målsætning om 'god behandling på patientens præmisser',
hvor der på psykiatriområdet bl.a. er forventning om brugerstyret behandling herunder
brugerstyrede senge. Samtidig anvendes bl.a. planlagte udskrivelser og genindlæggelser som
et terapeutisk redskab i behandlingen.
Vi er bekymrede for, hvordan den nye styringsmodel vil komme til at influere på bl.a. disse
behandlingsformer, og hvilken betydning det får på vores finansiering på sigt.
Jf. bilaget Forslag til budget
Jf. pkt. 5 i Flerårsoversigt på sundhedsområdet (s. 27), der beskriver ændringer i budgettet
over tid, tilføres Psykiatrien i henholdsvis 2020, 2021 og 2022 midler. De samme ressourcer
skal samtidig spares på en effektivisering af psykiatri i de samme år (jf. samme skema linjen
nedenunder). Hvilke forventninger er der til, hvad psykiatrien skal få ud at de ekstra tilførte
midler, som psykiatrien tilsvarende beskæres med?
Økonomisk prioritering af behandling hos privatpraktiserende psykologer
Balanceringen mellem henholdsvis privatpraktiserende psykologer og offentlig
psykologbehandling bør undersøges med henblik på at afdække, om det vil være mere
hensigtsmæssigt at beholde behandlingen i regionen, hvor der er gode forudsætninger for at
vurdere, hvem der har mest behov for psykologhjælp.
Vi har en oplevelse af, at en del patienter ikke er færdigbehandlede efter det antal
konsultationer, de får henvist og afvikler ved privatpraktiserende psykolog, og derefter
genhenvises til regionen, når behandling i privatregi er afsluttet. Patienten skal så starte
udredning og behandling forfra, hvilket sjældent er hensigtsmæssigt for særligt patienten men
heller ikke for behandlingen.

Side 2

Børne- og Ungdomspsykiatrisk center
Sekretariatet
Skovagervej 2
DK-8240 Risskov
Tlf. +45 7847 3000

Høringssvar fra BUC
Forslag til politiske prioriteringer og besparelser i
budget 2019 og budget 2020 i Region Midtjylland.

22.08.2018

LMU i BUC har på et ekstraordinært møde d. 22. august 2018 drøftet
Regionsrådsformandens forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020 og har følgende bemærkninger.

Susanne Lindeløv

Side 1

4. Digitalisering, s. 28
LMU er enige i, at en øget digitalisering kan bidrage til et mindre ressourceforbrug. I den proces er det vigtigt, at psykiatrien bliver inddraget, så de teknologiske landvindinger bliver til gavn for såvel somatik som psykiatri.
LMU gør opmærksom på, at besparelserne ikke kan forventes, før
digitaliseringen er blevet udviklet og implementeret.

6. Reduktion af akut aktivitet, s. 35
Forslag nr. 1, punkt 1:
 Halvere antal indlæggelser pga. selvskade med 50 %. Målet er at
reducere de akutte indlæggelser for selvskadende kvinder under
30 år med 50 % inden 2024.
LMU bakker op om, at der er behov for at finde nye veje i samarbejdet mellem alle aktørerne i sundhedsvæsnet, hvis målene skal kunne
nås. Dette kan have betydning både økonomisk, ressourcemæssigt
og menneskeligt.
Forskningen viser, at selvskade er en stigende problemstilling blandt
børn og unge, og at selvskade for over 50% starter mellem det 10.
og det 16. år. En indsats i denne aldersklasse i primær regi (skoler,
SFO'er, familie) vil være den bedste forebyggende intervention overfor denne gruppe af patienter. Forebyggelse i barne- og ungdomsårene er langt mere effektiv end behandling, når borgerne er blevet
ældre og har udviklet mere alvorlig selvskade.
I forslaget kan der være en risiko for at komme til at fokusere på et
non-specifikt symptom, som selvskade er, fremfor den psykiske lidel-

se, som patienten/borgeren har. Ved dette kan vi risikere at miste fokus på behandling af
grundlidelse frem for et enkeltstående symptom, som kan have mange årsager. Derfor vil en
reduktion af indlæggelser for denne gruppe med dette specifikke symptom kræve tiltag FØR
den første indlæggelse - så tidligt som muligt.

7. Administration, s. 37
Forslag nr. 1: Omprioriteringsbidrag 2019
LMU kan være bekymret for, om de besparelser, der er foreslået, kan betyde, at der fortsat er
en tilpas understøttelse af klinikken, så klinikken ikke får flere administrative opgaver.

Generelt
Det kan være svært at gennemskue, hvordan de foreslåede tiltag konkret vil få indflydelse på
BUCs virke. LMU ser frem til at blive inddraget, når intentionerne udmønter sig i konkrete forslag.

På vegne af LMU
Venlig hilsen
Elsebeths Vesterheden og Helene Lynøe
Formandskabet for LMU i BUC
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Afdeling for retspsykiatri
LMU

17. august 2018

Høringssvar vedr. Budget 2019
LMU har drøftet høringsmaterialet vedr. Budget 2019.
LMU glæder sig over at der tilføres nye midler til psykiatrien, dels fra økonomiaftalen og dels
fra konstitueringsaftalen efter valget i 2018.
Udvalget opfordrer til at der ikke sker modregning af de 15 mill. kr. fra konstitueringsaftalen i
de 42,9 mill. kr. men at man lever op til den skrevne tekst i budgetforslagets side 7: "at der
således skal findes en permanent finansiering af løftet fra 2018 på de 15 mill. kr."
Udvalget tillader sig at udtrykke bekymring over at der på side 27 nævnes et såkaldt løft af
psykiatrien på 20 mill. kr. som skal ske via interne effektiviseringer i selvsamme psykiatri.
Udvalget er endvidere bekymret over det såkaldte omprioriteringsbidrag på 1 % = 12,5 mill.
kr. på administration. Det er ganske uhensigtsmæssigt hvis dette får som konsekvens at
klinikken pålægges flere administrative opgaver, og der tages yderligere tid fra kerneopgaverne.

Formandskabet:
Mette Krøyer

/

Henrik Ørskov Larsen

Regionspsykiatrien Randers
Dronningborg Boulevard 15
8930 Randers NØ
Tlf.: 7847 5300

Høringssvar Budgetforslag 2018, LMU Regionspsykiatrien
Randers.

Indledningsvis bemærkes at budgetforslaget overordnet set er
vanskeligt at forholde sig til. Det er meget teksttungt især henset til
den korte forberedelsestid. Der er en oplevelse af, at budgetforslaget
spænder fra helt små ting til meget store udgiftsposter.
Henset hertil er det derfor også bemærkelsesværdigt, at de 21
millioner som tidligere er bevilliget til en ny ambulatoriebygning i
Randers, i forbindelsen med overtagelse af Favrskov kommune som
optageområde, slet ikke fremgår af investeringsplanen.
I forslaget (side 10-11) er det oplyst, at der er afsat 42 millioner til
bl.a. til øgning af sengekapacitet og ansættelse af peermedarbejdere.
LMU Regionspsykiatrien Randers foreslår, at øgning af kapaciteten
sker på de afdelinger, hvor der er færrest senge. Angående peermedarbejdere bemærkes det, at enkelte afdelinger allerede har fået
bevilliget penge hertil, mens andre har skullet finde dem i
driftsbudgettet.
Vedrørende investeringer i teknologi opfordres der til et grundigt
forarbejde, så afdelingerne ikke skal implementere teknologi, der
ikke fungerer i praksis.
Derudover har LMU Regionspsykiatrien Randers ingen bemærkninger
til forslaget.
Sluttelig ønsker LMU Regionspsykiatrien Randers at bakke særligt op
omkring RMU-medarbejdersidens udtalelse (afsnit 4) om: "At skabe
tydelighed og tryghed omkring de økonomiske rammer for vores
arbejdspladser de kommende år. Dette betyder også, at regionsrådet
bør afholde sig fra at kaste unødigt mange bolde op i luften i form af
eksempelvis omfangsrige sparekataloger."

22-08-2018
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På vegne af LMU Randers

Anne Mette Vejrup
Formand

Nicolas H. Nielsen
Næstformand
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Regionspsykiatrien
Midt
Søndersøparken 1
8800 Viborg
Tlf. 7847 4000

Høringssvar fra LMU Regionspsykiatrien Midt til Regionsrådsformandens
forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget
2020
LMU har i sit møde den 22. august 2018 afgivet følgende bemærkninger til Regionsrådsformandens
forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020.
LMU vil generelt udtrykke bekymring for, at det igen primært er Hospitalsenhed Vest og Midt, der
berøres af spareforslag.
Ad 4. Digitalisering
Forslag nr. 2: Breve og porto
Det Er svært at gennemskue, om der kan findes yderligere besparelser. De, der sendes til, har
fravalgt e-boks og der er samarbejdspartnere, der kun vil modtage materiale som almindelig post
f.eks. journaler til EG kommuneinformation

Ad 7. Administration
Forslag nr. 1: Omprioriteringsbidrag
Det fremgår ikke konkret, hvad forslaget indebærer. LMU vil gerne have punktet konkretiseret, før
der kan afgives et høringssvar.

Med venlig hilsen

LMU v/Regionspsykiatrien Midt
Yrsa Bro Kirsten Karred
Formand Næstformand

