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Høringsmateriale vedr. etablering af en regionsdækkende
traumeklinik med fysisk placering i Skejby og
Holstebro/Gødstrup

Baggrund:
Regionspsykiatrien Vest har i en længere periode manglet læger og
oplevet ubesatte I- og H-stillinger. Hospitalsledelsen og
afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest har de seneste år arbejdet
fokuseret på løsninger ift. at tiltrække og fastholde læger i
Regionspsykiatrien Vest. Manglen på speciallæger i psykiatri er en
landsdækkende udfordring, men særligt i det vestjyske har det været
vanskeligt at tiltrække og fastholde speciallægerne. Situationen med
lægebemandingen i Regionspsykiatrien Vest er nu så kritisk, at der er
behov for både akutte og mere langsigtede strukturelle løsninger ift.
at håndtere problemstillingen.
Hospitalsledelsen og afdelingsledelserne i Psykiatrien har igangsat en
langsigtet indsats omkring at skabe en robust psykiatri i Region
Midtjylland. En indsats som forventes at løbe over flere år. Målet er,
at alle borgere uanset hvor i regionen de bor, skal have den samme
psykiatriske behandling. Det kræver, at vi skal finde robuste,
holdbare og langsigtede løsninger.
Hospitalsledelsen har sammen med afdelingsledelserne i Psykiatrien
iværksat en lang række initiativer, som alle har til formål på den
lange bane at robustgøre psykiatrien i Region Midtjylland.
Grundet den akutte situation er der dog også behov for, at
iværksætte løsninger på den korte bane for at sikre en midlertidig
robustgørelse af Regionspsykiatrien Vest. I den forbindelse har
Region Midtjylland set sig nødsaget til at frasige sig de 7
regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest, da den nuværende
lægedækning i RP Vest vurderes for sårbar i forhold til varetagelsen
af specialfunktionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens krav om
robusthed. Det foreslås i stedet, at ansvaret for behandlingen af
regionsfunktionspatienterne flyttes til hhv. Afdeling for Psykoser og
Afdeling for Depression og Angst i AUH Psykiatrien, der er godkendt
af Sundhedsstyrelsen til at varetage de samme regionsfunktioner.
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Høring vedr. etablering af en regionsdækkende traumeklinik med fysisk placering i
Skejby og Holstebro/Gødstrup
Da antallet af patienter inden for de to regionsfunktioner 'PTSD' og 'traumatiserede flygtninge'
udgør en stor andel af den samlede patientgruppe i Psykiatrisk Traumeklinik i
Regionspsykiatrien Vest, arbejdes der på at finde en samlet løsning for både hovedfunktion og
regionsfunktion for at sikre en robust organisering af behandlingstilbuddet. På den baggrund
sender Hospitalsledelsen hermed følgende forslag i høring i MED-systemet med henblik på at
etablere en regionsdækkende traumeklinik med fysisk placering i Skejby og
Holstebro/Gødstrup.
Baggrunden er som beskrevet ovenfor, at der gennem lang tid har været udfordringer med
speciallægemangel i Regionspsykiatrien Vest. For at efterleve Sundhedsstyrelsens krav om at
sikre kapacitet og robusthed omkring en større patientgruppe med tilknytning til kasernerne i
det vestjyske, vurderes det nødvendigt at understøtte et stærkt fagligt miljø omkring
håndteringen af disse patienter ved at etablere en regionsdækkende traumeklinik med fysisk
placering i Skejby og Holstebro/Gødstrup.
Den regionsdækkende traumeklinik forankres organisatorisk i Afdeling for Depression og Angst
og er placeret på to matrikler; Skejby og Holstebro/Gødstrup. Løsningen for håndteringen af
patienterne inden for de to diagnosegrupper 'PTSD' og 'traumatiserede flygtninge' på både
hoved- og regionsfunktionsniveau skal være vedvarende og planlægges derfor ikke, at skulle
flytte tilbage til Regionspsykiatrien Vest. Den regionsdækkende traumeklinik tænkes
organiseret på følgende måde:
 Der etableres en regionsdækkende traumeklinik der er organisatorisk forankret i 'Klinik
for PTSD og Angst' i Afdeling for Depression og Angst
 Den regionsdækkende traumeklinik forankres organisatorisk i ADA, men vil fortsat være
placeret på to matrikler; Skejby og Holstebro/Gødstrup, således patienterne fortsat vil
have samme adgang til behandlingstilbuddet
 Medarbejderne i den regionsdækkende traumeklinik refererer til funktionsledelsen i
'Klinik for PTSD og Angst', der refererer til afdelingsledelsen i Afdeling for Depression og
Angst
 Medarbejderne ansat i 'Klinik for PTSD og Angst' i ADA vil således have uændrede
ansættelsesvilkår med fortsat tjenestested i Skejby. For enkelte medarbejdere kan der
være behov for, at man har fysisk fremmøde i Holstebro/Gødstrup i et varierende
omfang. Medarbejderne vil fortsætte med at referere til ledelsen i Klinik for PTSD og
Angst i ADA
 Der overføres udelukkende det antal ressourcer fra Traumeklinikken i RP Vest til 'Klinik
for PTSD og Angst' i ADA, som der er allokeret til håndteringen af opgaven




For de lægesekretærer i RP Vest der i dag håndterer opgaver i Psykiatrisk Traumeklinik
i Regionspsykiatrien Vest, vil der køre en særskilt proces, hvor der med baggrund i en
præferencerunde, efterfølgende træffes beslutning af afdelingsledelsen (RP Vest og
ADA) om hvilken lægesekretær, der skal udpeges til fremadrettet at varetage
opgaverne i den regionsdækkende traumeklinik
For de sygeplejersker der er ansat i Psykiatrisk Traumeklinik på fuldtid, men som
præsterer timer ind i andre klinikker, vil der køre en særskilt proces hvor der med
baggrund i en præferencerunde, efterfølgende træffes beslutning af afdelingsledelsen
(RP Vest og ADA) om hvilke(n) sygeplejerske(r), der skal udpeges til fremadrettet at
varetage opgaven på fuld tid i den regionsdækkende traumeklinik
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For den/de udviklingssygeplejerske/koordinator og socialrådgivere i Regionspsykiatrien
Vest, der i dag har opgaver ind i Psykiatrisk Traumeklinik i Regionspsykiatrien Vest vil
fremadrettet fortsætte deres opgaver i RP Vest med reference til nuværende leder, og
vil dermed ikke have opgaver ind i den nye regionsdækkende Traumeklinik
Etableringen af en regionsdækkende traumeklinik planlægges at være vedvarende, og
dermed planlægges håndteringen af patienterne inden for de to diagnosegrupper 'PTSD'
og 'traumatiserede flygtninge' på både hoved- og regionsfunktionsniveau ikke at skulle
flytte tilbage til RP Vest.
Planlægningen af etableringen af den regionsdækkende traumeklinik samt dialogen
herom, vil blive igangsat snarest muligt, således at den nye organisering kan træde i
kraft pr. 1. september 2021

Tidsplan for høringsprocessen vedr. etablering af en regionsdækkende traumeklinik
med fysisk placering i Skejby og Holstebro/Gødstrup
29. april
Kl. 09.30

Udsendelse af høringsmateriale om forslag til HMU samt LMU for ADA og RP Vest

29. april
Kl. 09.45

Udsendelse af orienteringsmail til medarbejderne i RP Vest og ADA

29. april
Kl. 10.00

Nyhed på intranettet

7. maj kl.
10.00 –
11.00
11. maj
kl. 10.00
12. maj
kl. 11.00 12.00
18. maj
20. maj
Kl. 09.00

Sundhedsstyrelsens tilbagemelding/godkendelse

25 maj
26 maj
Kl. 08.00 09.00
26 maj
Kl. 09.00 10.00
27. maj
Kl. 09.00

Deadline for fremsendelse af høringssvar fra LMU'erne til HMU sekretariatet, som
samler disse og sender alle høringsvar til hospitalsledelsen
Ekstraordinært HMU møde, hvor HMU drøfter LMUs høringssvar samt udarbejder
samlet høringssvar på vegne af HMU
Hospitalsledelsen behandler de indkomne høringssvar
Indkalde lægesekretærerne og 2 sygeplejersker (begge med 16 timers
tilknytning) til præferencerunde (individuelle samtaler med mulighed for
bisidder). Indkaldelserne tilgår via E-boks.
Præferencerunde (individuelle samtaler med mulighed for bisidder)
Opsamling på præferencerunde og ledelsesmæssig beslutning vedr. fremtidige
organisatorisk placering
Orientering af FTR (HK og DSR) om det overordnede resultat af
præferencerunden
Skrivelse om resultat af præferencerunden.
Organisatorisk flytning af Traumeklinikken i lønsystemet:
Medarbejdere ved RP Vest som overføres til den regionsdækkende traumeklinik
modtager tillæg til ansættelsesbrev om ændret ansættelsessted (ADA) –
uændret tjenestested (Holstebro/Gødstrup) med virkning pr. 1. september 2021
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